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ًادیع يربَق  اولَعجَت  ال  . 1165

165هراشا
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ثیدح 167يانعم 

دَبْعُی ًانَثَو  يربَق  لَعجَت  َّمُهّلَلا ال  . 2169
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دباع دمحم  خیش  178کسانم 
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رساج 180کسانم 

تیاور دجسم و  رد  ص ])  ]) ربمایپ هرجح  181نتفرگرارق 

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  بادآ  زا  189یخرب 

189هراشا

میقنبا يدیحوت  هینون  رد  ترایز  192بادآ 

هدیصق 194لیلحت 

بادآ 202ریاس 

اعد 203ترایز و 

دنه گرزب  ياملع  206ياوتف 

([ ص  ]) ربمایپ ربق  هب  كربت  209لسوت و 

هشیاع ییامنهار  هب  ص ])  ]) ربمایپ ربق  هب  209لسوت 

ثیدح یسانش  210لاجر 

([ ص  ]) ادخ لوسر  ربق  لابق  رد  هشیاع  211عضوم 

رمع تفالخ  رد  ص ])  ]) ربمایپ ربق  هب  213لسوت 

باطخ نب  رمع  هاگن  زا  فیرش  ربق  هب  215نتسجكربت 

یبهذ هاگن  زا  ص ])  ]) ربمایپ ربق  هب  نتسج  215كربت 

دنکیم تباجا  دنک ، شیادص  هک  ار  یسک  ص ])  ]) 217ربمایپ

وا هب  لسوت  و  ص ])  ]) ربمایپ 218ترایز 

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  219دیاوف 

222هجیتن

ناشیا رب  اهدورد  228هضرع 

کیدزن زا  رود و  زا  مالس  231ندناسر 
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تسا هدنز  هشیمه  ص ])  ]) 233ربمایپ

([ ص  ]) ربمایپ ربق  ترایز  عوضوم  رد  243یسانشباتک 

243هراشا

بقانم صئاصخ و  243ياهباتک 

یمالسا بهاذم  یهقف  246ياهباتک 

ترایز صوصخم  248ياهباتک 

کسانم 254ياهباتک 

257همانباتک

زکرم 262هرابرد 
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تدابع ای  تعدب  ملس ] هلآ و  هیلعهللایلص و   ] ربمایپ ترایز 

باتک تاصخشم 

دمحم ینسح ، یکلام  هسانشرس : 
Maliki, Muhammad Alawi

یسراف  . هیعرشلاو هیعدبلانیب  هیوبنلاهرایزلا  يدادرارق :  ناونع 
یـصخت زکرم  همجرت  یکلام ؛ يولعنبدمحمدیـس  تدابع / ای  تعدـب  ملـس ] هلآ و  هیلعهللایلـص و   ] ربمایپ ترایز  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. ینید نامجرت 
.1390 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

251 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.5 تیباهو ؛ رب  تنس  لها  در  تسورف : 

0-336-540-964-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  251 ؛  [ - 246 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
هیباهو رظن  ناریاز --  ترایز و  عوضوم : 

ینید نامجرت  یصصخت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 
BP262/م2ز9041 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/76 ییوید :  يدنب  هدر 
2489342 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هچابید
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ص:11
اب هزرابم  هناهب  هب  تایاور  تایآ و  یخرب  رهاوظ  رب  هیکت  اب  هقرف  نیا  اما  دسریمن ، نرق  ود  زا  شیب  هب  نآ  تمدق  هک  تسا  ياهقرف  تیباهو 

تسا ناناملسم  زا  عافد  یعدم  هقرف  نیا  هزورما  دنکیم . مهتم  رفک  كرش و  هب  ار  نانآ  هداتـسیا و  ناناملـسم  همه  لباقم  رد  رفک  كرش و 
نبا  » و باهولادبع » نبا   » ياههشیدـنا راکفا و  اب  ناناملـسم  همه  هک  دـنایعدم  نانآ  دـناوخیم . یناملـسم  مالـسا و  يدانم  اهنت  ار  دوخ  و 

راکفا نیا  اب  يدامتم  نایلاس  هتفریذپن و  ار  ییاعدا  نینچ  تنس  لها  قرف  ریاس  ناوریپ  یمالـسا و  نادنمـشیدنا  هکنآ  لاح  دنقفاوم و  هیمیت »
. دناهتساخرب هزرابم  هب  طحنم 

رصاعم نادنمشیدنا  زا  یکلام  يولع  نب  دمحم  دیس  ياههتشاگن  زا  هیوبنلا  ةرایزلا  باتک  همجرت  تسا  نایوجتقیقح  يور  شیپ  رد  هچنآ 
تسا یهیدب  تسا . هدش  نادرگرب  یسراف  هب  ینید  نامجرت  یـصصخت  زکرم  طسوت  هک  تسا  تیباهو  هشیدنا  نافلاخم  زا  زاجح و  روشک 

. دشاب ضراعت  رد  هعیش  ناملکتم  هشیدنا  اب  دراوم  یخرب  رد  اسب  هچ  هدوبن و  هتشون  ياوتحم  همه  دییأت  يانعم  هب  راثآ  هنوگنیا  همجرت  هک 
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ص:12
دنلب عـبط  لوـبقم  راـثآ  هلـسلس  نیا  تـسا  دـیما  رثا ، نـیا  هـمجرت  رد  ینید  ناـمجرت  زکرم  يراـکمه  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمـض  اـجنیا  رد 

. دهد رارق  تقیقح  قح و  نارگوجوتسج  يور  ارف  نشور  یهار  هتفرگ و  رارق  لحن  للم و  تخانش  هصرع  ناروهشیدنا 
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
فراعم  مالک و  هورگ 
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ص:13

همدقم

نادناخ و و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) دمحم ترضح  ام  رورس  ناگداتسرف ، فرـشا  رب  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  ساپس 
. داب شنارای 

. تسا هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  دـصق  هب  ندرک  رفـس  زیگناربثحب  مهم و  عوضوم  هرابرد  هاتوک ، یـشهوژپ  باـتک ، نیا 
، راثآ اهتیاور ، زا  ياهعومجم  نآ ، رد  هک  مدرک  فیلأت  ترایز  هراـبرد  داـبعلا » ریخ  ةراـیزب  داؤفلا  ءافـش   » ناونع اـب  یباـتک  نیا ، زا  شیپ 

 -، هدمآرد ریرحت  هتشر  هب  اهنآ  ریسفت  ثیداحا و  دنس  رتشیب  یسررب  اب  هک  باتک -  نیا  ماهدروآ . درگ  ار  یبدا  ياههعطق  راعشا و  ماکحا ،
زین یهاـتوک  ناـمز  رد  هتبلا  هک  تسا  هدیـسر  پاـچ  هب  روپاگنـس »  » و شکارم » « ، » توریب « ، » هرهاـق « ، » یبد « ، » یبظوبا  » رد راـب  نیدـنچ 

. دش بایان 
یلص  ]) ادخ لوسر  ربق  نارئاز  اهنت  اهنآ  هکیلاحرد  درزآ ، رایسب  ار  ناناملـسم  هک  دش  رـشتنم  یباتک  ق ، ) 1419ه .  ) لاسما جح  مسوم  رد 
یلص  ]) ادخ لوسر  ترایز  هک  دوب  هدرک  ناعذا  باتک ، نیا  وردنت  هدنسیون  دنتسجیم . ار  یلاعت  دنوادخ  ياضر  دندوب و  هلآ ]) هیلع و  هللا 

يریخ  هک  تسا  تسیاشان  يراک  ناشیا ، تافو  زا  سپ  هلآ ]) هیلع و  هللا 
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ص:14
شقن خماش  ماقم  نیا  زا  عافد  رد  ورشیپ ، باتک  شراگن  اب  ات  مدش  نآ  رب  ورنیازا ، درزآ . رایسب  زین  ارم  ینکشتمرح  نیا  تسین . نآ  رد 

یلـص  ]) ادخ ربمایپ  دـنک . میدـقت  شیوخ  بیبح  هب  دـناوتیم  ناسنا  کی  هک  تسا  يزیچ  نیرتمک  نیا  نیقی ، هب  مشاب و  هدرک  افیا  يرثؤم 
مدرم همه  شرداـم و  ردـپ و  دـنزرف و  زا  نم  وا  رظن  رد  هکنیا  رگم  دروآیمن ، ناـمیا  امـش  زا  کیچـیه  : » تسا هدوـمرف  هـلآ ]) هـیلع و  هللا 

« . مشاب رتبوبحم 
هداتـسرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) دـمحم یتسار  هب  تسین و  اتکی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسرپاـتکی ، ینمؤم  ناونعهب 

يامسا دنوادخ و  هب  منادیم ؛ دنوادخ  هداتسرف  ربمایپ و  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) دمحم نید و  ار  مالسا  راگدرورپ ، ار  دنوادخ  تسوا ؛
تین هب  رگا  دش  دهاوخن  هتـساک  نم  نامیا  زا  يزیچ  میوجیم ؛ يرازیب  یهارمگ  كرـش و  هنوگره  زا  مدروآ و  نامیا  شتافـص  هکرابم و 

تیاده يارب  هک  تسادخ  روآمایپ  هدنب و  وا  هک  داقتعا  نیا  اب  منک ؛ رفـس  دـصق  ادـخ  بیبح  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز 
تمحر راوج  هب  دیـسر و  نیقی  هب  ات  درک  داهج  ادخ  هار  رد  دروآ و  ياجهب  ار  تناما  تلاسر و  قح  وا  یتسارهب  تسا . هدـش  ثوعبم  رـشب 

نادرگيور نآ  زا  هدـنوشكاله  اهنت  نشور و  شزور ، نوچ  نآ  بش  هک  یهار  تشاذـگ ؛ اهنت  نشور ، هار  نیا  رد  ار  اـم  تسویپ و  قح 
. تسا

و هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر ربق  ترایز  تیعورـشم  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) دـمحم تما  ياملع  زا  يرایـسب  نیا ، رب  هوـالع 
يدوبعم تسا و  ناسرنایز  هدنهددوس و  دنوادخ  اهنت  هک  داقتعا  نیا  اب  دنلئاق ؛ راوگرزب  نیا  هطساو  هب  ناحبـس ، دنوادخ  هب  نتـسج  لسوت 

يِذَّلا اَذ  نَم  دیامرفیم : یلاعتقح  هک  هنوگنامه  دنکیمن ؛ یتعافـش  و  دناسریمن ، ینایز  دوس و  وا  نذا  هب  زج  سک  چیه  تسین و  وا  زج 
َّالِإ  ُهَدنِع  ُعَفْشی 
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(255 هرقب : ( »؟ دنک تعافش  شنامرف  هب  زج  وا  دزن  رد  هک  تسیک  « ؛  ِِهنْذِِإب

قح و و  دهد ؛ رارق  دوخ  يارب  هناصلاخ  ار  ام  ترایز  دیامرف و  تمحر  بیصن  ار  ام  ترضح ، نآ  هطساو  هب  میهاوخیم  ناحبس  دنوادخ  زا 
. دنادرگ ام  يزور  ار  لطاب  زا  زیهرپ  قح و  زا  يوریپ  دنایامنب و  ام  هب  تسه  هک  هنوگنآ  ار  لطاب 

دتسرف . دورد  شنارای  نادناخ و  دمحم و  ام  رورس  رب  دریذپب و  ام  زا  هک  تسا  هتسیاش  تساناوت و  ياونش  وا  هک  یتسار  هب 
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یتامدقم ثحابم 

ترایز يارب  رفس  تقیقح  . 1

ربمایپ ترایز  نیاربانب ، دریگیم . قلعت  نآ  هب  بحتسم ) هورکم و  مارح ، لالح ، نوچمه   ) یعرش ماکحا  هک  تسا  یهقف  ياهلئسم  ترایز ،
. درادن یطابترا  عوضوم  نیا  هب  زین  (1) ُلاحِّرلا »  ُّدَُشت  ال  تیاور «  رد  هدش  رکذ  یهن  تسین . يداقتعا  یعوضوم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])

لئاسم زا  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هب  لسوت  نوچمه  ار  ترایز  دیامرف -  ناشتیاده  تسار  هار  هب  دنوادخ  هک  اهوردنت -  زا  یخرب 
رد باهولادبع » نب  دمحم  خیش   » هکنآ لاح  دناهداد . نید  زا  جورخ  رفک و  كرـش و  هب  مکح  نآ  يارب  دناهتـسناد و  يدیحوت  يداقتعا و 

. دنادیم یهقف  یعوضوم  ار  لسوت  ۀیصخشلا ، » لئاسرلا   » باتک

مجرتم تفرگ . دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تیاور  نیا  لصفم  روط  هب  همادا  رد  - 1
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: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم 

هورکم ار  نآ  املع  رتشیب  دننادیم و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ صوصخم  ار  نآ  یخرب  دناهتسناد ، زاجم  ار  ناحلاص  هب  لسوت  یخرب ،
ناسنیدب ات  دناهتسناد  هورکم  ار  نآ  هک  تسا  یهورگ  لوق  رتحیحـص ، ام ، هاگدید  زا  تسا . یهقف  لئاسم  زا  یکی  هلئـسم  نیا  دناهتـسناد .

(1). میوش رکنم  ار  يداهتجا  لئاسم  هن  مینک و  حیبقت  ار  نآ  هدنهدماجنا  هن 
هب دسرب  هچ  تسین ، مارح  هباثم  هب  هورکم ، رما  هکیلاحرد  دنادیم ، هورکم  ار  لسوت  خیش ، هک  تسا  نآ  يایوگ  لسوت ، زاوج  رب  يأر  نیا 

. دیآ رامش  هب  كرش  ای  تعدب  هکنیا 
رفک و نامیا و  هلئسم  نوچمه  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  دصق  هب  رفـس  ترایز و  هیفلـس ، »  » نایرج هب  بستنم  دارفا  نیا  اما 
رد دنتشاد ، رظن  قافتا  يوبندجسم  ترایز  يارب  رفس  تیعورشم  رد  یگمه  هکنیا  اب  دننادیم و  يداقتعا  لئاسم  ةرمز  زا  كرـش ، دیحوت و 

. دنداد كرش  رفک و  یهارمگ ، تبسن  دوخ  نافلاخم  هب  هلئسم ، نیا 
و رمع »  » تراـیز زین  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) دـمحم ترـضح  هب  مارتـحا  يادا  مالـس و  ضرع  تراـیز و  يارب  هـک  دـیوگب  یـسک  رگا 

هاگلزنم یحو و  لوزن  لحم  ياـههولج  راـثآ و  هدـهاشم  يارب  نینچمه  دـننوفدم و  كاـپ  ياـههعقب  نیا  رد  هک  یناـسک  رگید  و  رکبوبا » »
رفاک ار  وا  دنشاب و  هتشاد  محر  رگا  هتبلا  دنناوخیم و  كرـشم  هارمگ و  ار  وا  دننکیم و  اپ  هب  يرـشحم  مدرک ، رفـس  دصق  داهج ، نامیا و 

هب دننادن ،

ار هعومجم  نیا  دوعس » نب  دمحم   » یمالسا هاگشناد  ص68 . ثلاثلا ، مسقلا  تافلؤملا ، ۀعومجم  باهولادبع ، نب  دمحم  خیـشلا  يواتف  - 1
. تسا هدرک  رشتنم  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  هتفه  تبسانم  هب 
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سپ تسا ، دجسم  ترایز  حیحص ، یعرش  تین  دیوگیم : ترایز  ةدننکراکنا  دنهدیم . مکح  يوبن  تنس  اب  وا  تفلاخم  يراذگتعدب و 

!« منکیم رفس  يوبن  دجسم  رد  ندرازگ  زامن  يارب  : » وگب هکلب  منکیم ، رفس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر ترایز  يارب  وگن 
نآ هب  بوسنم  هک  تسین  ببس  نیدب  ایآ  دننکیم ، رفـس  نآ  دصق  هب  دارفا  هک  تسا  یتلیـضف  نینچ  ياراد  هک  دجـسم -  نیا  تزع  ماقم و 
زا هتساخرب  دجسم ، يرترب  ترهـش و  رگا  تسا ؟ دجاسم  رگید  دجـسم و  نیا  نایم  یتوافت  هچ  تروص ، نیا  ریغ  رد  سپ  تسا ؟ راوگرزب 

؟ دننادیم مارح  ار  تسا  هتفای  تزع  وا  زا  دجسم  هک  یسک  ترایز  زیاج و  ار  دجسم  ترایز  هنوگچ  اهنآ  تسا ، راوگرزب  نآ  ماقم 
، يردارب یلئاسم  نینچ  رد  تسین  هدیدنـسپ  تسا و  عورف  هب  طوبرم  لـسوت ، تراـیز و  ۀـطیح  رد  رظن  فـالتخا  هک  میریگیم  هجیتن  سپ ،
وا زا  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یمکحم  لـیالد  دوخ  تاداـقتعا  اـهرواب و  يارب  یـسک  رگا  دریگ . بیع  وا  رب  دـنک و  موکحم  ار  شیوـخ  ردارب 

نک و رایتخا  توکـس  يدشن ، عناق  اهلیلد  نیا  هب  رگا  یتح  دـنریذپیمن . ار  یقطنم  لالدتـسا  هک  دنتـسه  جوجل  دارفا  نیا  اریز  تفریذـپ ؛
. دشاب اور  نآ  رد  يورهدایز  نینچ  هک  تسین  يزیچ  عورف ، رد  فالتخا  اریز  وش ؛ میلست 

يرادتناما تیاعر  مدع  . 2

، دـننیبیم اهنآ  هچنآ  زج  يزیچ  ایوگ  تسا ؛ ینید  نوتم  زا  اهنآ  تسردان  ياهتشادرب  هیاپرب  ترایز ، هرابرد  ناـفلاخم  زا  یخرب  هاگدـید 
ییاهرواب  هلمج  زا  نآ ، تین  هب  رفس  عنم  ترایز و  یفن  رد  اهنآ  نخس  ییوگ  درادن . دوجو 
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. نارگید لاوقا  هب  هراشا  ای  نتفرگرظن  رد  نودب  دنراد ، رظن  قافتا  نآ  رد  یمالسا  تما  نایاوشیپ  هک  تسا 

لاوقا و یمامت  نتشاد  رظن  رد  اب  هلئسم  نیا  تسا  يرورض  هکیلاحرد  دناهتشاد ، اور  یعرش  ماکحا  قح  رد  هک  تسا  یمتـس  نیا  کشیب 
ساپ ار  ملع  تیاـعر و  ار  يرادتناـما  مسر  تروص ، نیا  رد  دـننک ؛ راـهظا  دـنهاوخیم ، هچنآ  هراـبرد  دـنناوتب  اـت  دوش  یـسررب  اـهلیلد 

. دناهتخادرپیم اهنآ  نوماریپ  هثحابم  هشقانم و  هب  هلدا ، ماکحا و  هئارا  زا  سپ  یفالتخا  لئاسم  رد  نایاوشیپ  زین  هتشذگ  رد  دناهتشاد .

تسین کسانم  ءزج  ترایز  . 3

، یمالـسا یهقف  بهاذم  همه  رد  مینادیم . جـح  کسانم  زا  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  ام  هک  دـنرادنپیم  نافلاخم  یـضعب 
دراد و دوجو  تسا -  جح  هب  طوبرم  هدیدنـسپ  ياهتنـس  لامعا و  موسر و  بادآ و  ةدنرادرب  رد  هک   - جح کسانم  هب  عجار  ییاهباتک 

نیا ندمآ  دـیدپ  دـیاش  تسا . هدـشن  رکذ  دـشاب ، هرمع  ای  جـح  کسانم  زا  یـشخب  ترایز  هکنیا  دروم  رد  یبلاطم  اهنآ ، رد  هجو  چـیه  هب 
زا سپ  ترایز  ثحابم  کسانم ، هب  عجار  ياهباتک  زین  یهقف و  یثیدـح و  ياـهباتک  رتشیب  رد  هک  دـشاب  لـیلد  نیا  هب  تسرداـن  رادـنپ 

. تسا هدش  نایب  اهنآ  لالخ  رد  ای  جح  ثحابم 
یتفاسم جح ، لامعا  ماجنا  يارب  رازگجح  دوشیم . هدروآ  تبـسانم  هب  کسانم ، ثحب  لیذ  رد  ترایز  عوضوم  هک  مییوگب  دیاب  خساپ  رد 

هب طوبرم  ماکحا  تبسانم ، هب  ورنیازا  درمش ؛ منتغم  ار  ترایز  تصرف  هک  تساجب  سپ  دنکیم ، فرص  رایسب  ياهنیزه  یط و  ار  ینالوط 
بادآ  زا  سپ  ترایز 
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تسا و جـح  زا  شیپ  تاکز  تاـکز و  زا  شیپ  هزور  هزور ، زا  شیپ  زاـمن  لـصا  یلاوت  دـننامه  بیترت ، نیا  هب  تسا . هدـش  رکذ  کـسانم 

. تسا توافتم  بتک  یضعب  رد  بیترت ، نیا  یهاگ 
. تسا هدش  فیلأت  ياهناگادج  ياهباتک  هنیمز ، نیا  رد  تسا و  هدیدنسپ  عورشم و  دوخ  يدوخ  هب  ترایز 

ترایز ثیداحا  هرابرد  اوران  مکح  . 4

نخـس نیا  دیدرتیب  اما  دـناتسردان ، یگتخاس و  هکلب  فیعـض و  ترایز ، هب  طوبرم  ثیداحا  همه  هک  هدـش  عیاش  مدرم  زا  يرایـسب  نایم 
لیدعت و حرج و  دعاوق  هب  هاگآ  سانشثیدح و  ناسنا  کی  يوس  زا  دناوتیمن  زگره  نخس  نیا  تسا . یثیدح  دعاوق  فالخرب  هابتـشا و 

تیافک دـنمدرخ  ناسنا  کی  يارب  ترایز ، ثیداحا  دـقان  ظفاح و  یبهذ ، »  » مالک دوش . حرطم  ثیداحا  جارختـسا  دـقن و  رد  رظنبحاص 
: دیوگیم يو  دنکیم .

تفاـی يدرف  اـهتیاور ، نیا  ناـیوار  رد  اریز  دـننکیم ؛ تیوـقت  ار  رگید  یـضعب  یخرب ، اـما  دنتـسه ، فیعـض  اـهتیاور  نیا  لـقن  قـیرط 
( . تسا هدروآ   412 هحفص هنسحلا » دصاقملا   » باتک رد  يواخس »  » هک نانچمه  . ) دشاب ییوگغورد  هب  مهتم  هک  دوشیمن 

« ، نکسنبا « ، » یکبس  » نوچ ییاملع  ای  دناهدرک  حیحصت  ار  نآ  املع  زا  یـضعب  تسا . هدروآ  ار  نآ  (1) ریدقلا » ضیف   » رد يوانم »  » زین و 
رد یجافخ »  » و ءافشلا )»  » باتک حراش  « ) يراق یلعالم  « ، » ءافشلا  » رد ضایع » یضاق  « ، » یقارع »

ص140. ج6 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
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. دناهدرک رکذ  ار  نآ  حیحصت  (1) ضایرلا » میسن  »

دروم رد  گرزب  ياملع  رگید  هناگراهچ و  نایاوشیپ  نخس  نیارب ، هوالع  دنتسه . دامتعا  دروم  ناماما  زا  ثیدح و  ناظفاح  زا  اهنآ  یمامت 
نـشور يارب  دناهدرک - رکذ  ار  اهنآ  ناشربتعم  یهقف  ياهباتک  رد  ناشیا  نارای  هک  هلآ - ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  تیعورـشم 

یلوصا و دعاوق  قبط  اریز  تسا ؛ یفاک  ترایز  ثیداحا  تحص  تابثا  يارب  میدرب  مان  هک  ییاهباتک  دنکیم . تیافک  عوضوم  نیا  ندش 
هجیتن رد  دنوشیم . دییأت  دنیآیم و  نوریب  فعض  تلاح  زا  اهنآ ، هب  نداد  اوتف  فیعض و  ياهثیدح  هب  ندرک  لمع  تروص  رد  یثیدح ،

، نکـسنبا نوچمه  یناگرزب  دـنانسح و  دـننکیم ، تلالد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ ربق  صاـخ  تراـیز  رب  هک  یثیداـحا  زا  یخرب 
. تسا هدرک  حیرصت  ثیداحا  نیا  ندوب  نسح  هب  ًابیرقت  زین  یبهذ  دناهتسناد . حیحص  ار  اهنآ  یطویس »  » یکبس و

زا عفان »  » زا يرمع » رمع  نب  هللادیبع   » و يرمع » رمع  نب  هللادبع   » زا يدبع » لاله  نب  یـسوم   » هک تسا  یثیدـح  اهتیاور ، نیا  نیرتنَسَح 
: » دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر هک  هدرک  تیاور  رمعنبا » »

« . دوشیم بجاو  وا  رب  متعافش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سکره  « ؛ »  یتَعافَش َُهل  تَبَجَو  يربَق  َراز  نَم 
رمع نب  هللادـبع  هراـبرد  دـنچره  مینادـب . یتـسرد  تیاور  ار  رمع  نب  هللادـیبع  رمع و  نب  هللادـبع  زا  يدـبع  تیاور  هـک  تـسا  نآ  حـیحص 

. دنتسه وکین  نسح و  وا ، ياهثیدح  هک  تفگ  دیاب  اما  دراد ، دوجو  ییاهدیدرت 
شناد هبخن  ماگشیپ و  ناونع  هب  نیعم » نب  ییحی   » هک تسا  نیا  ام  لیلد 

ص511. ج3 ، ضایرلا ، میسن  - 1
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. دناهتفریذپ ار  يرمع  ثیدح  هصرع ، نیا  ناگرزب  رگید  زین  لیدعت و  حرج و 

رد یبهذ  دـناهدرک . تیاور  تسا -  هدوب  لبنحنب ]  ] دـمحا ناداتـسا  زا  هک  يدـبع -  لاله  نب  یـسوم  زا  ار  تیاور  نیا  ثیدـح ، ناظفاح 
« . تسا حلاص  يدرف  ثیدح  لقن  رد  يدبع  لالهنبا  : » دیوگیم (1) نازیملا »  » باتک

« . درادن یلکشم  وا  : » دیوگیم زین  يدعنبا » »
. درب هرهب  ترایز  ثیداحا  زا  یخرب  هب  دانتسا  يارب  ناوتیم  زین  یناتسجس » دوادوبا  « » ننسلا  » باتک زا 

یلعج هب  مکح  دراد و  تیحالـص  ام  ياعّدا  لصا  تابثا  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ فیرـش  ربق  تراـیز  ثیداـحا  لاـح ، ره  هب 
. تساهنآ يّرجت  یشکرس و  رگنایب  دناهدرک ، نایب  ار  نآ  یخرب  هک  اهنآ  ندوب 

ص226. ج4 ، لادتعالا ، نازیم  - 1
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میرک نآرق  هاگدید  زا  ص ])  ]) ربمایپ ترایز 

هراشا

: دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
(64 ءاسن :  ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

بلط ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  هب  دـندراذگیم ) اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ) دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و 
. دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ 

هکیلاـحرد دـیاب  یهلا  تمحر  وفع و  زا  يدـنمهرهب  هبوـت و  یلوـبق  يارب  دـننکیم ، متـس  دوـخ  هب  مدرم  هک  یماـگنه  هیآ ، نیا  ساـسا  رب 
اب ترـضح  نآ  دـنورب و  ناشیا  دزن  یهاوخشزرمآ  اب  هک  یماگنه  دـنور . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ يوس  هب  دـنهاوخیم ، شزرمآ 

. دروآ دنهاوخ  تسد  هب  دنراد ، دیما  ّلجوّزع  دنوادخ  زا  هچنآ  دیزرو ، تمارک  اهنآ  هب  ناشیارب ، نارفغ  بلط 
و  « ؛  ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  دیامرفیم : هیآ  همادا  رد  ناحبس ، دنوادخ 
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« . دنباییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  دنوادخ  اهنآ ، يارب  وت  یهاوخشزرمآ  وت و  دزن  ندمآ  اب  ناشرافغتسا  بلط 

يارب رفـس  راوگرزب و  نآ  تراـیز  تلیـضف  رگناـیب  هیآ ، زا  زارف  نیا  دـیدرتیب  دـنکیمن . تیاـفک  ییاـهنت  هب  اـهنآ ، یهاوخ  شزرمآ  سپ 
هکنیا نتفرگ  رظن  رد  نودب  مه  نآ  دنکیم ؛ راهظا  هجو  نیرتهب  هب  ار  ناشیا  ترایز  تلیضف  لامک  ناحبـس ، دنوادخ  تسا . ناشیا  ترایز 

. شتافو زا  سپ  ای  شتایح و  نامز  رد  کیدزن ، زا  ای  دهد  مالس  ترضح  نآ  هب  تسد  رود  زا  رئاز 
شتایح نامز  رد  ار  وا  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنک ، ترایز  ناشیا  تاـفو  زا  سپ  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) یفطـصم دـمحم  سکره 

. دنکیم قیوشت  ترضح  نآ  ترایز  دصق  هب  ندرک  رفس  هب  ار  ناسنا  همیرک ، هیآ  نیا  دشاب . هدرک  كرد 
زین مکح  نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ  تلع  هاگره  هک  تسا  ماع  یمکح  ترـضح ، نآ  رئاز  يارب  یهلا  تمحر  شزرمآ و  زا  يدـنمهرهب 

. تسا ینامز  ره  رد  ياهطقن و  ره  زا  رافغتسا  ترضح و  نآ  ترایز  مکح ، نیا  تلع  دوشیم . ققحم 
: دیامرفیم دنوادخ 

(100 ءاسن :  ) ِهللا یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو 
. تسادخ رب  وا  شاداپ  دسر ، ارف  شگرم  سپس  دوش ، جراخ  وا ، ربمایپ  ادخ و  يوس  هب  ترجاهم  ناونع  هب  دوخ  هناخ  زا  سک  ره  و 

ادخ و يوس  هب  ترجه  مکح  رد  رود ، ياهنیمزرـس  زا  هژیو  هب  راوگرزب ، نآ  ترایز  دـیدرتیب  دـشابن ، ترایز  هرابرد  هیآ  نیا  ّصن  رگا 
دریگیم . رارق  نآ  دننام  هیآ و  نیا  مکح  رد  دنک ، ترایز  ار  وا  سکره  تسا و  شلوسر 

میرک نآرق  هاگدید  زا  ص ])  ]) ربمایپ www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:27

تالاح همه  رد  ءاسن  هیآ  تیمومع 

. دوشیم ناشیا  تلحر  زا  سپ  نارود  لماش  مه  تایح و  نامز  لماش  مه  ْمُهَـسُْفنَأ ، . . . اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ءاـسن »  » هروس همیرک 64  هیآ 
رد هک  نانچنآ  دنکیم . مومع  هدافا  طرش  قایس  رد  لعف  اریز  تسین ؛ تسرد  ییاهنت ، هب  ترـضح  نآ  تایح  نامز  ندرک  هدارا  ور ، نیا  زا 

ياعدا نیارباـنب ] . ] دوش ناـیب  طرـش  قایـس  رد  هک  تسا  یلعف  مومع ، هغیـص  نیرتـالاب  تسا ، هدـمآ  لوحفلا » داـشرا   » باـتک ۀحفص 122 
دوجو یلیلد  نینچ  هک  مینادیم  دراد و  لیلد  هب  زاین  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  گرم  زا  سپ  ای  تایح  نامز  هب  هیآ  صاصتخا 

. درادن
عقاو زا  تیمومع ، نیا  هک  مییوگیم  دـهاوخیم ، لـیلد  نآ  ندوب  صاـخ  هک  هدـمآ  اـجک  زا  هیآ  تیمومع  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  رگا 
مومع هدافا  دریگ ، رارق  طرـش  قایـس  رد  لعف  هاگره  هک  تسا  یلوصا  هدـعاق  کی  نیا  تسا و  هدـش  لصاح  طرـش  قایـس  رد  لـعف  ندـش 

، دریگ رارق  طرـش  ای  یفن  قایـس  رد  هاگره  هرکن  دراد و  دوخ  نمـض  رد  ار  هرکن  ردصم  يانعم  تسا و  هرکن  يانعم  رد  لعف  اریز  دنکیم ؛
(1). دنکیم مومع  هدافا 

هکم یتفم  حیضوت 

: دیوگیم هیآ  نیا  هب  لالدتسا  رد  همرکم ، هکم  یتفم  رمع » خیش  « ، » هللادبع نب  لامج  خیش   » هیقف همالع 
تشادرب ناگدننکترایز  يارب  ار  مومع  يانعم  هیآ ، نیا  زا  املع 

ص57. حودمم ، دیعس  دومحم  خیش  ةرایزلاو ، لسوتلا  ثیداحا  جیرختل  هرانملا  عفر  ص44 ؛ نیتملا ، مکحملا  درلا  - 1
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بتک ناگدنراگن  هیآ ، نیا  رب  هوالع  دنک . شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دوشیم ، رضاح  ناشیا  ربق  دزن  هک  یسک  دناهتـسناد  بحتـسم  دناهدرک و 

هک دناهتـسناد  یبادآ  زا  بحتـسم و  ار  ترایز  اهنآ  همه  هلدا ، نیمه  هیاپ  رب  دناهدرک . نایب  زین  ار  یبتع  تیاکح  ناراگنخـیرات ، کسانم و 
رفـس اب  کیدزن ، رود و  زا  هدـننک  ترایز  دـناهدرک و  هدارا  ار  مومع  رب  تلالد  طرـش ، راتخاس  رد  كوءاج »  » ترابع زا  دوش . ماجنا  دـیاب 

(1). دناهتسناد لماش  ار  رفس  نودب  ای  ندرک 

گرزب نارسفم  عضوم 

هراشا

زا  ) اهنآ ورنیازا ، تسا . ناشیا  تافو  زا  سپ  تاـیح و  ناـمز  رد  تراـیز  يارب  هیآ  تیمومع  ءاـسن ، »  » هروس هیآ 64  زا  نارـسفم  تشادرب 
ار هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  دصق  هک  دناهدروآ  ار  یبارعا »  » ای یبتع »  » تیاکح ناشیاهریسفت  رد  ریثکنبا )»  » و یبطرق »  » هلمج

. تسج لسوت  وا  هب  درک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  تشاد و 

« یبطرق  » تیاور

: دیوگیم ءاسن (2) هروس  هیآ 64  حرش  رد  نآرقلا » ماکحال  عماجلا   » ریسفت رد  یبطرق » يراصنا  دمحا  نب  دمحم  هللادبعوبا   » ماما
هکنآ  زا  سپ  دنکیم : تیاور  یلع  ترضح ]  ] زا قداصوبا 

ص6. يوارضح ، دمحم  نب  دمحا  لوسرلا ، اندیس  ةرایز  ۀنیدملا و  لئاضف  یف  لوبقلاو  اضرلا  تاحفن  - 1
ًامیِحَر  ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  - 2
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كاخ هکیلاح  رد  دش و  رـضاح  ناشیا  رازم  رـس  رب  دمآ و  ام  دزن  نیـشنهیداب  یبرع  میدرک ، نفد  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر

ام یتفرگ و  ادخ  زا  ار  فراعم  وت  میدینش و  ار  وت  نخس  ام  یتفگ و  نخس  وت  ادخ ؛ لوسر  يا  تفگ : تخیریم ، شرـس  رب  تشادیمرب و 
ماهدمآ وت  دزن  مدرک و  ملظ  دوخ  رب  نم  ادـخ ]! لوسر  يا  [« ؛ اوُمَلَّظ ذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  هک : دوب  نیا  دـش  لزان  وت  رب  هک  یتایآ  هلمج  زا  وت . زا  زین 

(1). يدش هدیزرمآ  هک  دمآ  ادن  ربق  زا  هاگنآ  ینک . » شزرمآ  بلط  میارب  ات 

ریثکنبا تیاور 

: دیوگیم ریثکنبا » نیدلادامع  خیش   » ظفاح ماما 
هتسشن هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رازم  رـس  رب  يزور  تسا : هدروآ  ار  یبتع »  » روهـشم تیاکح  لماشلا »  » رد غابـص » روصنموبا  خیـش  »

ْمُهَـسُْفنَأ اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  مدینـش  ادـخ ! لوـسر  ياوـت  رب  مالـس  تفگ : دـمآ و  نیـشنهیداب  یبرع  هک  مدوـب 
( . 64 ءاسن :  ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج 

: دورس ار  تایبا  نیا  سپس  مهدیم . رارق  عیفش  دنوادخ  هاگرد  هب  ار  وت  مدمآ و  وت  دزن  منکیم  رافغتسا  مهانگ  زا  هکیلاحرد  سپ ،
ُهُمُظعَأ ِعاقلِاب  تِنفُد  نَم  َریَخ  ای 

رطع زا  دناهدش و  نوفدم  نیمز  نیرترب  رد  هک  یناسک  نیرتهب  يا 

ص265. ج5 ، یبطرق ، ریسفت  - 1
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. تسا مرک  دوج و  فافع ، نآ  رد  هک  يربق  ياهدیمرآ ، نآ  رد  وت  هک  يربق  يادف  مناج  تسا ؛ هدش  نیگآرطع  هپت  تشد و  نآ  شوخ 

ار دوخ  یبتع ، يا  : » دیامرفیم هک  مدید  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ باوخ  رد  دوبر . ار  منامشچ  باوخ  تفر ، یبارعا  هکنیا  زا  سپ 
(1) دیشخب » ار  وا  دنوادخ  هک  هدب  تراشب  وا  هب  ناسرب و  یبارعا  هب 

»(4)و ریبکلا حرـشلا   » رد همادـق » نب  جرفلاوبا  ، » (3) ینغملا »  » رد همادـق » نب  دـمحموبا  ، » (2) حاـضیالا »  » رد يوون »  » ماـما ار  ناتـساد  نیا 
. دناهدرک تیاور  تسا -  یلبنح  بهذم  ياهباتک  نیرتروهشم  زا  هک  - (5) عانقلا » فاشک   » رد یتوهب » سنوی  نب  روصنم  »

هدرک دانِسا  شخیاشم  نخـس  هب  يوار  هک  دوریم  راک  هب  يدراوم  رد  اهنت  دناهدرک ، » تیاور   » ترابع هک  دننکیم  نامگ  نافلاخم  یخرب 
نیا دـنراد  رواب  نآ  هب  ملع  لها  هچنآ  اما  تسا . هدـمآ  اجک  زا  تسین ، صخـشم  مه  نآ  هدـنیوگ  لصا و  هک  هدـعاق  نیا  مینادیمن  دـشاب .

. دنتسین یعارتخا  يداهتجا و  دعاوق ، لوصا و  هک  تسا 
و يراخب »  » تاقلعم دـننام  دـننکیم ؛ رکذ  ناشتافیلأت  رد  دنـس  نودـب  ار  اـهنآ  دـننیبیم و  ار  يرایـسب  راـثآ  راـبخا و  اـملع  نیا ، رب  هوـالع 

« . أطوم  » باتک تاغالب  تاعطقنم و 

ص787. ج1 ، ریثکنبا ، ریسفت  - 1
ص498. ، 6 لصف حاضیالا ، - 2

ص556. ج3 ، ینغملا ، - 3
ص495. ج3 ، ریبکلا ، حرشلا  - 4
ص30. ج5 ، عانقلا ، فاشک  - 5
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ص:31
نیا يراخب و  ار  ثیدح  نیا  دـنیوگیم : عقاوم  نیا  رد  اهنآ  دـنرادن . دنـس  زین  یـضعب  دـناهدشن و  رکذ  یلوا  نایوار  اهتیاور ، یـضعب  رد 

. دراد راکذالا »  » رد يوون  ار  نآ  لاثما  و  تسا . هدرک  تیاور  کلام »  » ار ثیدح 
ریباعت زا  اهنیا  دوشیم و  لامعتـسا  عوطقم -  هچ  فوقوم و  هچ  عوفرم ، هچ  رابخا -  ثیداحا و  لقن  همه  رد  تسا ، » هدرک  تیاور   » ترابع

. دننکیم كرد  ار  نآ  شلها  اهنت  اما  دنتسه ، املع 

([ ص  ]) ربمایپ حیرض  رب  یبتع »  » تایبا

نخـس دوب ، هدرک  تیاور  ار  نآ  یبتع »  » هدورـس و هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تراـیز  ماـگنه  هب  هک  يایبارعا  تیب  ود  هراـبرد  رتشیپ 
: میتفگ

ُمَرَکلاَو ُدوجلا  ِهیفَو  ُفافَعلا  ِهیف  ُهنِکاس  َتنَأ  ٍربَِقل  ُءادِفلا  یسفَنُمَکَألاَو  ُعاقلا  َّنِِهبیط  نِم  َباطَف  ُهُمُظ  - َعأ ِعاقلِاب  -ت  ِنفُد نَم  َریَخ  ٍای 
ربمایپ دـقرم  حیرـض  رب  هتـشاگن و  ياهبیتک  رب  ار  تیب  ود  نیا  هک  تسا  لاس  اهدـص  اریز  تسا ؛ هتفای  گرزب  یتزع  ترهـش و  تیب  ود  نیا 

نیا زین  دهف » کلم   » و دلاخ » کلم  « ، » لصیف کلم  « ، » دوعـس کلم  « ، » زیزعلادـبع کلم   » نامز رد  دـناهتخیوآ . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص  ])
ياهرهش یبنلا و  دجسم  راثآ  ظفح  يارب  ناتـسبرع  تلود  روتـسد  ساسارب  دنوادخ و  نذا  هب  زین ، نیا  زا  سپ  دروخیم ، مشچ  هب  تیب  ود 

. دش دهاوخ  ظفح  دربب ؛ نیب  زا  ار  یناتساب  رثا  چیه  درادن  قح  یسک  هکنیا  رب  ینبم  هکم  هنیدم و 

لیلد نودب  هیآ ، رب  انعم  لیمحت 

اریز تسا ؛ هتـشاد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تایح  نامز  هب  صاصتخا  هیآ  هک  دناهتـشاد  ضارتعا  كوءاج »  » ظفل هب  هجوت  اـب  یخرب 
نیا  تایح ، نامز  يارب  اهنت  برع 
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ص:32
دزن یهاوخشزرمآ  يارب  دارفا  هک  هدوب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تایح  نامز  رد  اهنت  دـنیوگیم : نینچمه  دربیم . راـک  هب  ار  ظـفل 

. دنک رافغتسا  اهنآ  يارب  گرم  زا  سپ  دناوتیم  هنوگچ  ناشیا  و  دنتفریم ، راوگرزب  نآ 
ناربمایپ رکیپ  هک  تسا  هدرک  مارح  نیمز  رب  دنوادخ  اریز  دنتـسه ؛ هدنز  نانچمه  ناشیاهربق  رد  ناربمایپ : هکنیا  لوا  مییوگیم : خـساپ  رد 

: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ نینچمه  دربب . نیب  زا  ار 
« . دناوخیم زامن  هداتسیا و  ربق  رد  هک  مدید  ار  یسوم  « ؛ (1) ِهِربَق » یف  یِّلَصی  ًاِمئاق  یسُوم  ُتیَأَر  »

دوشیم ناشیا  تافو  زا  سپ  مه  تایح و  نامز  لماش  مه  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  ءاسن ، هروس  هیآ 64  قبط  ساسا ] نیا  رب  ]
. دروایب لیلد  دیاب  تسا ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ تایح  نامز  صوصخم  هیآ  هک  دراد  ار  نیا  ياعدا  هک  یسک  و 

رد دهاوخب . شزرمآ  اهنآ  يارب  ات  دوشیم  هضرع  وا  رب  تما  لامعا  تسا ، خزرب  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  یماگنه  هکنیا  مود 
: هلمج زا  دراد ؛ دوجو  زین  ییاهتیاور  هراب  نیا 

هب ینزملا » هللادبع  نب  رکب   » زا تاقبطلا »  » رد دعـسنبا »  » و یبَّنلا » یَلَع  ِةالَّصلا  ُلضَف   » رد یـضاق » لیعامـسا  ظفاح   » و عوفرم ، روط  هب  راّزب » »
: دناهدرک تیاور  لسرم ، روط 

نِاَو َهللا ، ُتدِـمَح  ًاریَخ  ُتیَأَر  نِاَف  مُُکلامعَأ ، َّیَلَع  ُضَرُعت  مَُکل  ًاریَخ  یتافَو  َتناک  ُِّتم  اَنَأ  اذإَـف  مَُکل ، ُثَّدَُـحیَو  َنوثِّدَُـحت  مَُکل  ٌریَخ  یتاـیَح 
(2) مَُکل . ُترَفغَتسا  ًاّرَش  ُتیَأَر 

ص 102. ج 7 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص 194. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  - 2
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ناتیارب زین  متافو  متفای ، تافو  هک  یماگنه  میوگیم و  ار  ناتباوج  نم  دییوگیم و  نخـس  امـش  تسا ؛ ریخ  اب  هارمه  امـش  يارب  نم  تایح 

يرـش رگا  میوگیم و  ساپـس  ار  ادخ  نآ  ببـس  هب  مدید ، يریخ  نآ  رد  رگا  دوشیم ؛ هضرع  نم  رب  امـش  لامعا  اریز  دراد ؛ هارمه  هب  ریخ 
. منکیم رافغتسا  ناتیارب  مدید ،

هحفـص رد  دنکیم . دییأت  ار  ناشیا  تلحر  زا  سپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  هب  بیغرت  رد  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  ثیدح ، نیا 
. میاهدروآ ار  ثیدح  نیا  میهافملا ، »  » باتک  257

حرـش و یف  لامالا  ۀیاهن   » ناونع اب  عوضوم  نیا  رد  ياهلاسر  يرامغ » هللادبع  لضفلاوبا  خیـش   » ثدحم همالع  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا 
ربمایپ رب  تما  لامعا  هضرع   » هلئسم لصا  رب  يریثأت  ثیدح ، رد  فالتخا  هکنیا  زا  هتشذگ  تسا . هتشاگن  لامعالا » ضرع  ثیدح  حیحصت 
خزرب رد  یگدـنز  تاـیح و  ياراد  ناربماـیپ  همه  تفگ  ناوتیم  هکلب  درادـن و  خزرب » رد  ناـشیا  ندوب  هدـنز  و  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص  ])

. دناهتشون ياهلاسر  مادک  ره  زین  یطویس  و  یقهیب » ظفاح  ، » باب نیا  رد  دنتسه .

يوغل لاکشا 

: دناهدروآ ناشیاهاوتف  رد  دناهتشاد و  ضارتعا  روکذم  هیآ  هب  لالدتسا  هب  رگید ، یخرب 
: هدومرفن دنوادخ  دنکیمن و  تلالد  لبقتسم  رب  تسا و  یضام  يارب  نامز  فرظ  ذا ، » »

: هدومرف هکلب  اومَلَظ ، » اذِا  ُمُهَّنَا  َولَو  »
اوُمَلَظ . ْذِإ 
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ص:34
زا سپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ رافغتسا  دیوگیم و  نخس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تایح  نامز  زا  هیآ  نیا  رگید ، ترابع  هب 

هیلع هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هک  نانچنآ  دوشیم ؛ عطق  ایند  زا  دروم ، هس  رد  زج  شلامعا ، دریمب ، یسک  یتقو  اریز  تسا ؛ نکممان  شتافو ،
: دومرف هلآ ]) و 

دنزرف دشاب و  دنمدوس  نارگید ] يارب   ] هک یملع  دوشیم ، هداد  هک  ياهقدص  َُهل « ؛ » وُعدَی  ٌِحلاص  ٌدـَلَو  َوأ  ِِهب  ُعَفَتُنی  ٌملِع  َوأ  ٌۀَـیراج  ٌۀَـقَدَص  »
(1) « . دنک اعد  وا  يارب  هک  یحلاص 

هدـش هاتوک  لامعا ، ماجنا  زا  شتـسد  اریز  شدوخ ، يارب  یتح  دـهاوخب  شزرمآ  یـسک  يارب  شگرم  زا  سپ  دـناوتیمن  ناسنا  کی  سپ 
. تسا

روطنامه ذإ » . » تسا لمأت  لباق  ینخس  هتشذگ ، نامز  هب  ذإ »  » ندوب رـصحنم  اریز  تسا ؛ یهاو  ياعدا  کی  نیا  هک  مییوگب  دیاب  خساپ  رد 
هدروآ و نآ  يارب  يرگید  یناـعم  (2) بیبللا » ینغم   » رد ماشهنبا » . » دوریم راک  هب  زین  هدـنیآ  يارب  دـنکیم ، لمع  هتـشذگ  ناـمز  رد  هک 
« اذإ  » هدنیآ و يارب  ار  ذإ »  » نابز برع  : » دیوگیم (3) هغللا » بیذهت   » رد يرهزا » . » دوریم راک  هب  زین  هدنیآ  نامز  يارب  ذإ » : » تسا هتـشون 

« . دربیم راک  هب  هتشذگ  يارب  ار 
« . دوشیم دنلب  ناشدایرف  هک  یماگنه  ینیبب  رگا  « ؛  اوُعِزَف ْذِإ  يَرت  َْول  َو  دیامرفیم : ابس  هیآ 51  رد  ّلجوّزع  دنوادخ 

: درک هراشا  ریز  ياههیآ  رد  ادخ  مالک  هب  ناوتیم  هدنیآ  يارب  ذإ »  » لامعتسا زا 

ص 73. ج 5 ، ملسم ، حیحص  - 1
.83  - 80 صص ج1 ، بیبللا ، ینغم  - 2

ص47. ج15 ، ۀغللا ، بیذهت  - 3
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ص:35
(27 ماعنا : « . ) ینیبب دناهداتسیا ، خزود ]  ] شتآ ربارب  رد  هک  یماگنه  ار ] اهنآ  لاح   ] رگا « ؛  ِراَّنلا یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو 

(30 ماعنا : « . ) ینیبب دناهداتسیا ، ناشراگدرورپ  هاگشیپ  رد  هک  یماگنه  هب  ار ] اهنآ   ] رگا و  « ؛  ْمِهِّبَر یلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو 
(93 ماعنا : « . ) دناهتفر ورف  گرم  دیادش  رد  ناراکمتس  نیا ]  ] هک یماگنه  ینیبب  رگا  و  « ؛  ِتْوَْملا ِتارَمَغ  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو 

« . دـناهدنکفا ریز  هب  رـس  ناـشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ار  ناـمرجم  ینیبـب  رگا  و  « ؛  ْمِهِـسُؤُر اوُسِکاـن  َنوـُمِرْجُْملا  ِذِإ  يَرت  ْوـَل  َو 
(12 هدجس : )

، تفای تافو  یسک  یتقو  اریز  تسا ؛ نکممان  شگرم  زا  سپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رافغتـسا   » هک اعدا  نیا  هب  خساپ  رد  نیاربانب ،
نکممان يرما  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  رافغتـسا  هکنیا  لوا  مهدیم : خساپ  هنوگنیا  دوشیم ، » عطق  دروم  هس  رد  زج  شلامعا 

: » دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ اریز  تسین ؛
« . دنرازگیم زامن  دناهدنز و  ناشیاهربق  رد  ناربمایپ  « ؛ »  َنّولَُصی مِهِروُبق  یف  ٌءایحَأ  ُءایبنَالا 

رد يدعنبا  (3)و  ناهبـصا » رابخا   » رد میعنوبا » »(2)« دنـسملا  » رد یلعیوبا » ، » (1) ءاـیبنالا » ةاـیح   » رد یقهیب  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا 
. دناهدروآ ار  نآ  (4)« لماکلا »

و تسا » دامتعا  دروم  یلعیوبا  لاجر  : » دیوگیم (5) عمجملا »  » رد یمثیه » »

ص15. ءایبنالا ، ةایح  - 1
ص147. ج2 ، دنسملا ، - 2

ص44. ج2 ، ناهبصا ، رابخا  - 3
ص739. ج2 ، لماکلا ، - 4

ص221. ج8 ، دئاوزلا ، عمجم  - 5
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. تسا هدش  رکذ  فلتخم  قرط  هب  ثیدح 

: » دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر 
« . دناوخیم زامن  هداتسیا و  شربق  رد  هک ] مدید  ار   ] وا متشذگ و  یسوم  رب  « ؛ »  ِهِربَق یف  یّلَُصی  ٌِمئاق  َوُه  َو  یسُوم  یلَع  ُترَرَم 

. دناهدروآ نارگید  (3)و  ۀنسلا » حرش   » رد يوغب »  » (2)و دمحا »  » »(1)و ملسم  » ار ثیدح  نیا 
: دیوگیم ناشگرم  زا  سپ  ناربمایپ  تایح  هرابرد  شا  هینون »  » هدیصق رد  میقنبا » »

ِالب ُهنِم  ٍَۀلاح  ُلَمکَأ  ُلُسُّرلاَو 
ادهش زا  گرم ، زا  سپ  نتشاد  تایح  يارب  اهنآ  ناهرب ، لقع و  رظن  زا  و  تسا ؛ راکشآ  نیا  دنتسه و  ادهـش  نیرتلماک  ناربمایپ ، کشیب 

؛ دنرتهتسیاش زین 
؛ دنتسه نصح  تمصع و  رد  ناشنارسمه  دوشیمن و  خسف  اهنآ  حاکن  دقع  اریز 

؛ دنوشیم مارح  ناشیا  ریغ  رب  هشیمه  يارب  و 
؟ تسین اهنآ  ندوب  هدنز  تابثا  رب  یلیلد  ناسنا ، کی  يارب  نیمه  ایآ 

ص1845. ج4 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص120. ج3 ، دمحا ، دنسم  - 2
ص351. ج13 ، ۀنسلا ، حرش  - 3
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ص:37
ادـتقا وا  هب  ناربمایپ  رگید  دوب و  تعامج  ماـما  جارعم ، رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ هک  تسا  روهـشم  رتاوتم  تیاور  نیا  هکنیا  مود 

ياهزامن دادـعت  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  دـندوبن . تایح  دـیق  رد  اهنآ  زا  کیچـیه  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا ، دـندوب و  هدرک 
هک تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب ، دوب . اهنامـسآ  رد  ناربمایپ  رگید  دـهاش  زین  درک و  هعجارم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هب  بجاو 

هاگرد هب  يراز  رافغتسا و  شنرک و  اعد ، زامن  مینادیم  هکیلاحرد  تسین ! ؟ نکمم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ يارب  یهاوخشزرمآ 
. تسا دنوادخ 

: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هکنیا  موس 
ًاّرَـش ُتیَأَر  اـمَو  ِهیَلَع ، َهللا  ُتدِـمَح  ًاریَخ  ُتیَأَر  اـمَف  مُُکلاـمعأ ، َّیَلَع  ُضَرُعت  مَُکل  ٌریَخ  یتاـفَوَو  مَُکل  ُثَّدَُـحیَو  َنُوثِّدَُـحت  مَُـکل  ٌْریَخ  یتاـیَح 

. مَُکل ُتْرَفْغَتسا 
؛ تسا ریخ  هارمه  زین  متافو  متفای ، تافو  هک  یماگنه  میوگیم و  ار  ناتباوج  دـییوگیم و  امـش  تسا ؛ ریخ  اب  هارمه  امـش  يارب  نم  تایح 

رافغتسا ناتیارب  مدید ، يرش  رگا  میوگیم و  ساپـس  ار  ادخ  شرطاخ  هب  مدید  يریخ  نآ  رد  رگا  دوشیم ؛ هضرع  نم  رب  امـش  لامعا  اریز 
. منکیم

رازب : » دیوگیم عمجملا (2) رد  یمثیه  دنادیم . حیحص  ار  نآ  دانـِسا  (1) بیرثتلا » حرط   » رد یقارع » ظفاح   » تسا و حیحـص  ثیدـح  نیا 
تیاور ار  ثیدح  نیا 

ص297. ج3 ، بیرثتلا ، حرط  - 1
ص24. ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  - 2
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ص:38
« . دنتسه هقث  دامتعا و  دروم  وا  لاجر  تسا و  هدرک 

. تسا هتسناد  حیحص  ار  نآ  (1) صئاصخلا »  » رد زین  یطویس 
. تسا حیحص  دناهتفگ ، نارگید  یطویس و  هک  روطنامه  ثیدح  نیا  اما  هدروآ ، راّزب  هک  تسا  يدانِسا  هیاپ  رب  یمثیه  یقارع و  نخس 

هاوخ دنشاب ، هدرک  كرد  ار  وا  تایح  هاوخ  تسا ؛ ینتفریذپ  نانمؤم  همه  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  رافغتـسا  هکنیا  مراهچ 
« هاوخب شزرمآ  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دوخ و  هانگ  يارب  و  « ؛  ِتانِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْـسا  َو  تسا : هدومرف  یلاعت  دنوادخ  هن .

(19 دمحم : . )
. تسا هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر یصاصتخا  ياهیگژیو  زا  ناگدنب و  هب  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یفطل  نیا  و 

: دراد رظن  رما  هس  هب  ءاسن »  » هروس  64 هیآ تشذگ ، هچنآ  قبط 
؛]) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  دزن  ندمآ  . 1

؛ اهنآ رافغتسا  . 2
. نانمؤم يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  رافغتسا  . 3

، یلوصا حالطـصا  هب  اریز  تسین ؛ دودـحم  یـصاخ  هورگ  هب  هیآ  نیا  دوشیم و  لصاح  ناشیا  تافو  تایح و  نامز  رد  هناـگهس  روما  نیا 
دناهتفایرد ار  مومع  يانعم  هیآ ، نیا  زا  نارگید  نارسفم و  ور ، نیا  زا  تسین . ) صـصخم  دروم ،  ) دنزیمن صیـصخت  ار  مکح  لوزن ، نأش 

: دناوخب ار  هیآ  نیمه  دوشیم ، رضاح  ناشیا  فیرش  ربق  رس  هک  یسک  دننادیم  بحتسم  و 

ص281. ج2 ، صئاصخلا ، - 1
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ص:39
ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

بلط ادخ  زا  دـندمآیم و  وت  دزن  هب  دـندراذگیم  اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ] دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و 
. دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه ] ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ 

. دهاوخب شزرمآ  یلاعت ، دنوادخ  زا  و 
تحـص یتسرد و  يایوگ  دناهدرک ، فیلأت  نوگانوگ  بهاذـم  ياملع  هک  یکـسانم  ياهباتک  زین  تسام و  رایتخا  رد  هک  يریـسافت  همه 

. تسا هیآ  نیا  هب  لالدتسا 
ایند زا  وا  تسد  دروم  هس  رد  زج  دریمیم ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوـسر  یتـقو  : » دوـب هدرک  اـعدا  هک  یـضرتعم  درف  هب  خـساپ  رد 

رد تسا و  ناشدوخ  صاخ  هک  دراد  ییاـهیگژیو  تـالامک و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  هک  میوگب  دـیاب  تسا ، ». . . هاـتوک 
« ، هیمیتنبا  » هتفگ هب  تسا . هدرک  ناعذا  نآ  هب  لوسرلا » متاش  یلع  لولسملا  مراصلا   » رد هیمیتنبا »  » هک تسا  ینخس  نیا  تسین و  نارگید 

ياهباتک رد  بلطم  نیا  تسا . نید  تایرورـض  زا  رما  نیا  تساقترا و  لاح  رد  تمایق  زور  اـت  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ هاـگیاج 
. تسا هدمآ  دناهدش ، هتشون  اهنآ  يارب  هک  ییاهحرش  زین  ءافشلا و  هوبنلا و  لئالد  صئاصخلا ،

: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ
ُهَعَبَّتا  نَم  ِروجُأ  ُلثِم  ِرجَالا  َنِم  َُهل  َناک  ًيدُه  یلإ  اعَد  نَم 
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ص:40
. ًائیَش مِهِروجُأ  نِم  َِکلذ  ُصُقنَیال 

ناوریپ رجا  زا  يزیچ  هک  یلاـح  رد  تسا . هدرک  يوریپ  ار  وا  هک  یـسک  ناـس  هب  تـسا  يرجا  وا  يارب  دـنک ، توـعد  تیادـه  هـب  سکره 
. دوشیمن هتساک 

. دناهدروآ نارگید  و  ملسم »  » ار ثیدح  نیا 
ددرگیم و زاب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر توعد  هب  دنزیم ، رـس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تما  زا  هک  ییوکین  لامعا  همه 

. دوش هتساک  يزیچ  لامعا ، نآ  ناگدنهدماجنا  شاداپ  زا  هکنآ  نودب  دسریم ، يو  هب  زین  لامعا  نآ  باوث 
: تسا هدروآ  هتسناد و  حیحص  ار  ثیدح  نیا  (1) يواتفلا »  » رد هیمیتنبا » »

: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر
. ءیَش مِهِروجُأ  نِم  َصُقنَینَأ  ِریَغ  نِم  ُهَعَبَّتا  نَم  ِروجُأ  ُلثِم  ِرْجَألا  َنِم  َُهل  َناک  ًيدُه  یلإ  اعَد  ْنَم 

. دوش مک  نآ  زا  يزیچ  هکنآ  نودب  تسا . هدرک  يوریپ  ار  وا  هک  یسک  ناس  هب  تسا  يرجا  وا  يارب  دنک ، توعد  تیاده  هب  سکره 
دنهدیم ماجنا  هچنآ  شاداپ  دنهدیم و  ماجنا  شتما  هک  تسا  ییوکین  ياهراک  هب  هدننکتوعد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) دمحم ترـضح 

. دوشیم بوسحم  زین  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ يارب  ناناملسم ، رجا  زا  ندش  هتساک  نودب 
. تسا هیاپیب  یهاو و  ضرتعم  درف  ياعدا  نیاربانب ،

([ هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  خماش  ماقم  دوش و  هتفگ  ادخ  باتک  دروم  رد  ملع  نودب  هک  یمالک  زا  میربیم  هانپ  نانم  دنوادخ  هب 
دزاس . شودخم  ار 

ص191. ج1 ، يواتف ، عومجم  - 1
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ص:41

تایاور هاگدید  زا  ص ])  ]) ربمایپ ترایز 

دوشیم بجاو  وا  يارب  متعافش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سکره 

: » دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هک  هدش  تیاور  رمعنبا  زا 
« . دوشیم بجاو  وا  يارب  متعافش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سکره  « ؛ »  یتَعافَش َُهل  تَبَجَو  يربَق  َراز  نَم 

رد یبالود »  » (4)و ءافعضلا »  » رد یلیقع » ، » (3)« رداونلا  » رد يذمرت » ، » (2)« افشلا  » رد ضایع » ، » (1) ننسلا »  » رد ینطقراد »  » ار ثیدح  نیا 
. دناهدروآ (5) ینکلا » »

يدهاوش قرط و  ثیدـح  نیا  : » هتفگ (6) لهانملا »  » رد یطویـس  ظفاح  تسین . تسد  رد  ینادـنچ  بلطم  ثیدـح ، نیا  ندوبنسح  هرابرد 
هیاپ رب  هک  دراد 

ص278. ج2 ، ینطق ، راد  ننس  - 1
ص83. ج2 ، یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 2

ص148. رداونلا ، - 3
ص170. ج4 ، ءافعضلا ، - 4

ص64. ج2 ، ینکلا ، - 5
ص208. لهانملا ، - 6
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ص:42
« . تسا هتسناد  نسح  ار  ثیدح  یبهذ  نآ ،

ار رگید  یـضعب  یخرب ، اما  تسا  فیعـض  نآ  قرط  : » دیوگیم یبهذ  زا  لقن  هب  (1) ریغصلا » عماجلا  حرـش  ریدقلا  ضیف   » رد يوانم  همالع 
« . دنکیم تیوقت 

ناـگرزب زا  یهورگ  تسا و  هتـسناد  نسح  ار  نآ  یبـهذ  هک  تـسا  يدـهاوش  قرط و  رمعنـبا  ثیدـح  يارب  : » دـیوگیم يراـق  یلع  ـالم 
(2) « . دناهتسناد حیحص  ار  نآ  ثیدح ،

زا اهتلیـضف  کسانم و  رد  ثیدـح  نیا  نایب  دـنکیم ، تلالد  دـییأت  نیا  رب  هچنآ  هتـسناد و  نسح  ار  نآ  یبهذ  هک  دـنکیم  لقن  یجافخ 
رکذ کسانم  اهتلیـضف و  هرمز  رد  ار  نآ  یخرب  تسا . یگتخاس  فیعـض و  ثیداحا  رامـش  رد  نآ  ندادن  رارق  ثیدح و  نایاوشیپ  يوس 

رد یمیلح » هللادـبعوبا  ظفاح  « ، » ربمایپ ربق  تراـیز  تلیـضف   » باـب (3) لامعالا » لیاضف   » رد یـسدقم » ءایـض  ظـفاح  : » هلمج زا  دـناهدرک ؛
« . جاتحملا ۀـفحت   » رد نقلملانبا »  » حاضیالا (6)و رد  يوون  ماما  کـسانم ، »  » باـب (5)« ریبحلا صیخلتلا   » رد یعفار » ماـما  ، » (4) بعشلا » »

(7)
نیا دروم  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  میـشاب ، هتـشاد  دـیدرت  زین  ثیدـح  تحـص  رد  رگا  : » دـیوگیم ثیدـح  قرط  نایب  زا  سپ  یکبـس »  » ماما

دوشیم نایب  ثیدح 

ص140. ج6 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
ص 842. ج 3 ، ءافشلا ، یلع  حرشلا  - 2
413 و 414. صص لامعالا ، لئاضف  - 3

ص13. ج2 ، بیعشلا ، - 4
ص267. ج2 ، ریبحلا ، صیخلت  - 5

ص488. حاضیالا ، - 6
ص189. ج2 ، جاتحملا ، ۀفحت  - 7
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ص:43
( . تسا هدمآ  ماقسلا  ءافش  باتک  رد  هک  نانچنآ  « ) تسا نسح  هکنیا 

تسا و نَسَح  تیاور  نیا  یثیدح ، دعاوق  ياضتقا  هب  : » دیوگیم ثیدح  نیا  هرابرد  عماج  یملع و  یقیقحت  زا  سپ  حودمم » دمحم  خیش  »
(1) « . درادن یلکشم 

. میاهتخادرپ ثیدح ، نیا  تیدنس  نوماریپ  حرش  هب  داؤفلا » ءافش   » رد زین  ام 

([ ص  ]) ربمایپ رئاز  شاداپ 

: » دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هک  هدش  لقن  رمعنبا  زا 
ار وا  هک  تسا  مزال  نم  رب  دیایب  نم  ترایز  دصق  هب  هک  یسک  « ؛ »  ًاعیفَـش َُهل  َنوکَأ  نَأ  َّیلَع  ًاّقَح  َناک  یتَرایز  ّالإ  ُهُّمهَی  ًاِرئاز ال  ینَءاج  نَم 

« . منک تعافش 
ثیدح نیا  زین  ینطقراد  دناهدرک . رکذ  (3) ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط »  » (2)و قشمد » ۀنیدم  خیرات   » رد رکاسعنبا  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 

. تسا هدروآ  یبهذ  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  (4) نازیملا »  » رد يو  تسا . هدرک  لقن  یبهذ  تیاور  هیاپ  رب  ننسلا  رد  ار 
فیعض يدرف  ثیدح ، لقن  رد  وا  هدروآ و  ینهج » ملاس  نب  ملسم   » مان نآ  نایوار  نایم  رد  : » دیوگیم دئاوزلا (5) عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 

« . تسا
، گرزب ثدحم  تسا . نسح  تیاور  نیا  تفگ  دیاب  مکتسد  نیاربانب ،

ص264. هرایزلاو ، لسوتلا  ثیداحا  جیرختل  هرانملا  عفر  - 1
ص406. ج2 ، قشمد ، ۀنیدم  خیرات  - 2

ص291. ج12 ، ریبکلا ، مجعملا  - 3
ص104. ج4 ، لادتعالا ، نازیم  - 4

ص2. ج4 ، دئاوزلا ، عمجم  - 5
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ص:44
 » ثیدح حرش  رد  (1) بلاطملا »  » باتک رب  هیشاح  رد  نامحرلا » بیبح  »

یسلایط : » تفگ يریصوب » : » دنکیم تیاور  هنوگنیا  متسه . » هاوگ  وا  رب  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سک  ره  « ؛ »  ًادیهَش َُهل  ُتنُک  يربَق  َراز  نَم 
تیاور نیا  تحص  هناشن  هک  تسه  ياهلدا  یناربط ، یلعیوبا و  دزن  اما  تسا ، هدروآ  یعبات  نتخانشن  لیلد  هب  فیعـض  يدنـس  اب  ار  تیاور 

« . تسا

ترایز يارب  رفس  تیعورشم 

ترایز دصق  هب  رفـس  اما  دننکیمن ، راکنا  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  ترایز  تیعورـشم  تعامج ، تنـس و  لها  زا  کیچیه 
. دروآ میهاوخ  ار  مالسا  خیاشم  روهشم و  ناماما  زا  يرایسب  نخس  بلاطم ، لالخ  رد  ام  دراد و  ثحب  ياج 

راـکنا ربارب  رد  ییوگ  هک  رگناریو  دـیدش و  ياهلمح  دـشاب ؛ يراـکنا  موجه و  نینچ  قحتـسم  هک  تسین  یلئاـسم  زا  تراـیز  تقیقح ، رد 
دنوادخ كاپ  تاذ  تسا . هدـش  اپرب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تامارک  توبن و  راکنا  ای  ادـخ  تافـص  امـسا و  ای  تیبوبر  ای  تیهولا 

. تسین هبترمدنلب  گرزب و  دنوادخ  تردق  زا  رتالاب  یتردق  چیه  تسا و  گرزب  یناتهب  نیا  هک  دنادیم 
دسافم و زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  تین  هب  رفس  هک  تسا  هدش  يرکفت  نینچ  يریگلکـش  هب  رجنم  يزیچ  هچ  یتسارهب 

؟ دراد نامیا  زا  جورخ  رفک و  كرش و  اب  یطابترا  هچ  هلئسم  نیا  دیآیم ؟ رامش  هب  یصاعم 
دوشیم بوسحم  كرش  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) لوسر ترضح  ترایز  يارب  نتسب  رفـس  راب  هک  میدوب  هدینـش  نافلاخم  زا  شیپ ، اهلاس 

تفلاخم نیا  نآ  زا  سپ  هتبلا  هک 

ص371. ج1 ، هیملاعلا ، بلاطملا  - 1
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ص:45
([ هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  رفـس  : » دنتفگ رتمرن  یترابع  رد  اهدعب  دندیمان و  تعدـب  ار  يرفـس  نینچ  دـش و  رتگنرمک 

« . تسین عورشم 
. دوشیم زاب  قیاقح  رب  مکمک  اهمشچ  هک  مییوگیم  ساپس  ار  ادخ 

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  يارب  رفس 

، ییاـجهباج نیا  هدـنوشترایز ؛ يوس  هب  هدـننکترایز  ندـش  راپـسهر  زا  تسا  تراـبع  تراـیز  اریز  تسا ؛ ندرک  رفـس  تراـیز ، ۀـمزال 
نیرتهب رفـس ، نیا  تسین . نکمم  ییاجهباج  نودب  ترجه  هک  هنوگنامه  تسا ؛ ریذـپانروصت  ترایز  رفـس ، نودـب  تسا و  رفـس  مزلتـسم 

هب نتـسج  برقت  اریز  دنـشوکیم ؛ نآ  يارب  نایبتسار ، نارادرک  تسار  دنیوجیم و  برقت  نآ  رذـگهر  زا  نارادتـسود  هک  تسا  يزیچ 
. تسا لامعا  نیرتهب  زا  وا  هداتسرف  دنوادخ و 

يِدـْهَی تسادـخ : هب  برقت  ببـس  همه  دروآیم ، دوجو  هب  ار  برقت  نیا  هک  یتامزلتـسم  یمامت  دریگیم و  همـشچرس  برقت  نیا  زا  هچنآ 
؛  ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَـعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  و  ( 35 رون : « . ) دنکیم تیاده  شیوخ  رون  اب  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  « ؛  ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا 

(40 رون : « . ) تسین وا  يارب  يرون  چیه  هدادن  رارق  وا  يارب  يرون  ادخ  هک  یسک  »
هچ یتسار  هب  تسا ؛ حیحص  اهنآ  هب  يرادافو  يادا  شنارای و  زا  ریدقت  يارب  دُُحا »  » و عیقب »  » تمس هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ نتفر 

؟ دوب راوگرزب  نآ  زا  رترادافو  یسک 
نآ تیعورشم  بابحتـسا و  ترایز و  هب  نداهن  جرا  یتقو  دوشیم . لصاح  ترایز  بابحتـسا  تیعورـشم و  ترایز ، نیا  هب  ناشیا  نتفر  اب 

دزن 
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ص:46
دوجو نارگید  اب  راوگرزب  نیا  هجرد  ماقم و  نیب  هک  يرایـسب  توافت  دوجو  اب  تسا ، تباث  حضاو و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر

ار نآ  دـنراد و  رظن  قاـفتا  نآ  رب  اـملع  تسا و  رتنشور  نارگید  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تراـیز  ندوب  عورـشم  سپ  دراد ،
. دننادیم برقت  يارب  ياهلیسو 

([ هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ زا  یثیدـح  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تراـیز  يارب  رفـس  تیعورـشم  رب  زین  یقهیب  يووـن و  ماـما 
: دومرف هک  دناهدرک  لالدتسا 

(1). َمالَّسلا ِهیَلَع  َّدُرَأ  یتَح  یحوُر  َّیَلَع  ُهللا  َّدَر  ّالإ  َّیَلَع  ُمِّلَُسی  ٍدَحَأ  نِم  ام 
. میوگب ار  وا  مالس  باوج  ات  دنادرگیمزاب  نم  هب  ارم  حور  دنوادخ  دهد ، مالس  نم  رب  یناملسم  هاگره 

. تسا هتسناد  حیحص  ار  ثیدح  نیا  دانسا  دوادوبا » »
: دیوگیم يرصملا » یقف  دمحم  »

تما یتقو  دنکیم . بذج  دهدیم و  قوس  تمس  نادب  ار  تما  ترـضح ، نآ  ترایز  قشع  هب  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  هب  لالدتـسا  هجو 
. دنرخیم ناج  هب  دننکیم و  لمحت  ار  هار  تقشم  یتخـس و  دنیبیم ، دوخ  لباقم  ار  اهنآ  تساهنآ و  دهاش  ترایز  ماگنه  هب  ربمایپ  دننادب 
هب يارب  ناناملـسم  هک  گرزب  تسا  یتـمعن  تزع و  نیا  دـهدیم و  ار  شیوخ  تما  مالـس  باوج  هطـساویب  ترـضح  نآ  نیا ، رب  هوـالع 

َِکلذ ِیف  َو  تسا : هدمآ  نآرق  رد  هکنانچ  دنریگیم ، یشیپ  رگیدکی  رب  نآ  ضیف  هب  ندشلیان  يارب  دنشوکیم و  نآ  ندروآ  تسد 

ص 163. ج 10 ، یمثیه ، رکبوبا  نب  یلع  نیدلا  رون  ظفاح  دئاوفلا ، عبنمو  دئاوزلا  عمجم  - 1
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ص:47
(26 نیففطم : « . ) دنریگ یشیپ  رگیدکی  رب  یتشهب ] ياهتمعن   ] نیا يارب  دیاب  ناقاتشم  و  « ؛ َنوُِسفانَتُْملا ِسَفانَتَْیلَف 

: » دندومرف هک  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ نخس  يانعم  یسررب  رد 
رب یلاح  رد  راوگرزب ، نآ  ناگدننکترایز  زا  کی  ره  هک  تفگ  دیاب  دـنادرگیم . » زاب  نم  هب  ار  محور  دـنوادخ  « ؛ »  یحور َّیَلَع  ُهللا  َّدَر 

، ناشگرم زا  سپ  ناربمایپ  حاورا  اریز  دوشیمن ؛ ادـج  وا  زا  دـبا  ات  تسا و  هدـش  هدـنادرگزاب  وا  هب  شکاپ ، حور  هک  دـنهدیم  مالـس  يو 
هک هدرک  مارح  نیمز  رب  دنوادخ  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  ادج  دوشیمن -  هدیسوپ  هک   - ناشیاهندب زا  زگره  دش ، هدنادرگزاب  اهنآ  هب  یتقو 
رد دننکیم و  روصت  مدرم  هچنآ  اب  توافتم  یلو  تسا ، هدش  تباث  يرما  ندب ، زا  حور  ندشن  ادـج  اما  دربب . نیب  زا  ار  ناربمایپ  ياهدـسج 

. دناهدنز راگدرورپ  دزن  اهنآ  اریز  دناهتفرگ ؛ وخ  نآ  اب  ایند  نیا  یگدنز 
هدرک تاـبثا  ادهـش ، نیقیدـص و  هلمج  زا  دـنراد ، رارق  ناربماـیپ  زا  يرتنییاـپ  هجرد  رد  بتارم ، هب  هک  یناـسک  يارب  ار  تاـیح  نیا  نآرق 

: هدمآ گرم  زا  سپ  ادهش  تایح  هرابرد  میرک  نآرق  رد  تسا .
(169 نارمع : لآ   ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال 

. دنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دناهدنز و  هکلب  دناهدرم ، دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره 
رب رما  نیا  تسا . هدش  تباث  یلوا  قیرط  هب  زین  یهلا  نالوسر  ناربمایپ و  يارب  هلئسم  نیا  دوشیم ، تباث  ادهش  يارب  یگدنز  تایح و  یتقو 

دنوشیم . هدهاشم  حور  نودب  ربق  رد  اهنآ  رکیپ  دنچره  تسا ، یعطق  مّلسم و  يرما  لقع ، قطنم و  هیاپ 
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ص:48
هب هفـشاکم ] هار  زا   ] دنمدوس يرارـسا  دـنیبیم و  تفگـش  ییاهزیچ  توکلم  ملاع  رد  هتفر و  باوخ  هب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  اهنآ  لَثَم 
رد ار  شباوخ  یکی  مینیبیم ؛ باوخ  رتسب  رد  ار  رفن  ود  نینچمه  دـنکیم . فیرعت  وت  يارب  ار  نآ  ندـش ، رادـیب  زا  سپ  دروآیم و  تسد 

انگنت نیا  زا  هک  دـنکیم  وزرآ  دـنارذگیم و  جـنر  درد و  ینارگن و  رد  ار  نامز  ناـمه  يرگید  دربیم و  رـس  هب  رورـس  تذـل و  تمعن و 
باوخ هب  تلاح و  کی  رد  ار  ود  ره  امش  هکنآ  لاح  دنزاسیم ؛ ربخاب  دناهدید  هچنآ  زا  ار  وت  ندش ، رادیب  زا  سپ  مادک  ره  دبای و  ییاهر 

. دینیبیم هتفر 
ياهتـشرف قیرط  زا  اهمالـس  نیا  دنتـسرفیم و  دورد  يو  رب  نآ ، ریغ  ای  زامن  رد  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تما  زا  يرایـسب  نیقی  هب 

ار وا  مالـس  باوـج  دـنکیم و  اـعد  تسا ، هداتـسرف  دورد  وا  رب  هک  یـسک  يارب  ترـضح  نآ  دوـشیم و  هدـیناسر  ناـشیا  هب  صوـصخم ،
: دهدیم

(37 ق :  ) ٌدیِهَش َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
. دشاب هتشاد  بلق ]  ] روضح هکیلاح  رد  دهدارف  لد  شوگ  ای  دراد  لقع  هک  یسک  نآ  يارب  تسا  يرکذت  نیا ، رد 

([ ص  ]) ربمایپ دجسم  ترایز  دصق  هب  رفس 

نآ ورنیازا ، تسا . یعورشم  راک  زین ، هدرک  لصاح  نالوسر  رورس  ربق  دوجو  زا  هک  یتفارش  تزع و  ببس  هب  راوگرزب  نآ  دجسم  هب  رفس 
دیامرفیم : ترضح 
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ص:49
(1). یصقَالا ِدِجسَملا  َو  اذه ، يدِجسَم  َو  ِمارَْحلا ، ِدِجسَملَا  َدِجاسَم : ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشت  ال 

. یصقالادجسم نم و  دجسم  نیا  مارحلادجسم ، دینکم : رفس  دجسم  هس  يوس  هب  زج 
لیلد هب  دجسم  نتفای  فرش  هک  دنک  صخـشم  هک  تسا  تلع  نیا  هب  هنیدم ، » دجـسم   » هن و  نم » دجـسم  : » دناهدومرف هک  دروم  نیا  رد  اما 

ندناوخ و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ دجـسم  هب  رفـس  تلیـضف  ثیدح ، نیا  تسا . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هب  شندش  بوسنم 
نیا دـنکیم . وگزاب  اراکـشآ  ار  ترـضح  نآ  كاـپ  هکراـبم و  هضور  هب  ندـش  كربتم  زین  نآ و  رد  دـنوادخ  رکذ  اـعد و  نآرق و  زاـمن ،

. تسا هدرکن  ياهراشا  چیه  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  ندرک  رفس  عنم  هب  نانیبهتوک ، یخرب  ياعدا  فالخرب  ثیدح 

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  يارب  لالب »  » رفس

تـسد هب  سدقملاتیب »  » حـتف زا  سپ  ار -  ایراد »  » هب حابر » نب  لالب   » ندـمآ ناتـساد  ءادردـلاوبا ، »  » زا دامتعا  دروم  يدنـس  اب  رکاسعنبا 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  رمع - 

ارم هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  لالب ! ياتسا  ییافج  هچ  نیا  دومرف : وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ لالب 
هنیدم يوس  هب  تسب و  رفس  راب  دمآ ، شوه  هب  ناساره  نوزحم و  لالب  ینک ؟ ترایز 

ص 278. ج 2 ، دمحا ، دنسم  - 1

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  يارب  لالب »  » www.Ghaemiyeh.comرفس ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:50
شوغآ رد  ار  اهنآ  دـید و  ار   8 نیـسح نسح و  درک . هیرگ  هب  عورـش  تفر و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  ربـق  دزن  درک . تکرح 

ماب رب  لالب  میونشب . یتفگیم ، دجسم  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  يارب  هک  ار  یناذا  هک  میقاتشم  دنتفگ : سپ  دیسوب . دیشک و 
. دـیزرل شلها  هیرگ  يادـص  اـب  هنیدـم  رَبـکَا ، ُهللاَا  تفگ : هک  یماـگنه  تفرگ . رارق  داتـسیایم ، هراومه  هک  یهاـگیاج  رد  تفر و  دجـسم 

ُلوسَر ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهشَا  : » تفگ هک  یماگنه  دش . رتشیب  هنیدم  شزرل  اههیرگ  يادص  رثا  رد  هللا ، » َِّالا  َهِلا  نَا ال  ُدَهْـشَا  : » تفگ هک  یماگنه 
لوسر تلحر  زا  سپ  دش . هتخیگنارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  ایوگ ] : ] دـنتفگ دـندمآ و  نوریب  ناشیاههناخ  زا  نانز  همه  هللا »

(1). تسا هدشن  تیاور  هنیدم ، يارب  نآ  زا  رترابکشا  يزور  چیه  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ
ربمایپ تراـیز  هب  طوبرم  لاوقا  اههاگدـید و  ، (2) مانألا » ریخ  ةرایز  یف  ماقـسلا  ءافـش   » رد یکبـس  یفاکلادـبع  نب  یلع  نیدـلا  یقت  ظفاح 

([، هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  نذؤم  حابر  نب  لـالب  تراـیز  هراـبرد  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  رکذ  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص  ])
تیاور حیحص  يدانـِسا  اب  ار  نآ  ام  دش . هنیدم  مزاع  ماش  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  لالب  هک : هدش  تیاور  نینچ 
هرابرد لامکلا »  » رد یـسدقم » ینغلادـبع  دـمحم  ظـفاح  . » تسا هدروآ  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  یناـسک  زا  رکاـسع  نب  مساـقلاوبا  میدرک .

هللا یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  هک  رابکی  رگم  تفگن ، ناذا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ زا  سپ  لالب  : » دیوگیم لالب  لاح  حرش 
« . تسا هتفگ  ناذا  شتفالخ  نامز  رد  رکبوبا  يارب  دناهتفگ  دوب و  هدمآ  هنیدم  هب  هلآ ]) هیلع و 

ص 137. ج 7 ، قشمد ، خیرات  - 1
ص52. ماقسلا ، ءافش  - 2
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ص:51
: دیوگیم هراب  نیا  رد  زین  یکبس  تسا . يزم » جاجحلاوبا  ظفاح   » دناهدروآ ار  تیاور  نیا  هک  یناسک  رگید  زا 

([، هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  یباحـص  هک  تسا  یلمع  ربانب  هکلب  تسین ، ایؤر  باوخ و  هیاپرب  ربخ ، نیا  هب  لالدتـسا  رب  ام  دامتعا 
زا ناتساد  نیا  هک  دناهتـشاد  روضح  اجنآ  هباحـص  زا  يرایـسب  هدوب و  هدنز  رمع  تفالخ  نامز  رد  وا  هکنیا  هژیو  هب  تسا . هداد  ماجنا  لالب 

شتئیه رد  زگره  ناطیش  هک  هدید  باوخ  رد  ار  یسک  وا  هدید ؛ باوخ  رد  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ لالب  تسا . هدوبن  ناهنپ  اهنآ 
دـیؤم و زین  هباحـص  لـمع  تسا و  يرادـیب  رد  ناـشیا  ندـید  دـننام  باوـخ ، رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ ندـید  دوـشیمن . رهاـظ 

. تسا شخبنانیمطا 

تعاطتسا دوجو  اب  ص ])  ]) ربمایپ ترایز  موزل 

هک مینک  نایب  ات  مینآرب  نونکا  دوش . تباث  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر ربق  ترایز  ندوبعورشم  دش  یعس  تشذگ ، هک  یبلاطم  رد 
. تسا هدش  یهن  زین  ترایز  كرت  هب  تبسن  هکلب  تسا ، عورشم  هدیدنسپ و  لمع  نیا  اهنت  هن 

: دیوگیم رجحنبا »  » همالع
تسا و هدرک  داشرا  نآ  هب  ار  وت  راتفگ ، نیرتاسر  نیرتاویش و  اب  هتشاد و  رذحرب  شترایز  كرت  زا  ار  وت  تدش  هب  راوگرزب ، نآ  هک  نادب 
. يوشیم كانمیب  تخـس  نآ  كرت  باذـع  تبقاع و  زا  يرگنب ، نآ  رد  بوخ  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هدرک  ناـیب  ار  نآ  كرت  تاـفآ 

: دیامرفیم ترضح  نآ 
جح  سکره  « ؛ » ینافَج دَقَف  ینرُزَی  َمل  َو  َّجَح  نَم  »
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ص:52
. تسوا رب  يافج  شترایز ، كرت  هک  دنکیم  نایب  تیاور  نیا  (1) تسا . » هدرک  افج  نم  قحرد  دنکن ، ترایز  ارم  درازگ و 

« . تسا هدرک  افج  نم  قح  رد  دنکن ، ترایز  ارم  سکره  « ؛ »  ینافَج دَقَف  ینرُزَی  َمل  ْنَم  هدمآ «  رینملا » ردبلا   » رد
رود یکین و  كرت  نآ ، زا  روـظنم  هک  دـناهتفگ  زین  ثیدـح  نیا  ياـنعم  رد  تسا . هدروآ  نومـضم  نیمه  اـب  ار  تیاور  نیا  زین  ینـسنبا » »

. تسا تواخس  زا  ندش 
 « ینافَج دَقَف  ینرُزَی  َْملَو  َّجَح  نَم  هک «  دناهدرک  لقن  عوفرم  یتیاور  رمعنبا  زا  کلام » بئارغ   » رد ینطق » راد   » و لماکلا »  » رد يدـعنبا » »

« . تسا هدرک  افج  نم  قح  رد  دنکن ، ترایز  ارم  درازگ و  جح  سکره  « ؛ (2)
: دیوگیم يدعنبا 

بیجع تیاور  يو ، ثیداحا  رد  هک  اجنآ  زا  دشاب . هدرک  لقن  کلام  زا  ار  تیاور  نیا  هک  مرادن  غارس  ار  يدرف  لبـش ، » نب  نامعن   » زج هب 
. منکیم رکذ  ار  تیاور  نیا  نم  دشاب ، دعاوق  زا  جراخ  هک  ماهدیدن  یبیرغ  و 

: دیوگیم لبش  نب  نامعن  قیرط  زا  نیسح » نب  ییحی  »
: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  یلع  ترضح ]  ] زا یلع » نب  دمحم   » زا رباج »  » زا ینیدم » لضف  نب  دمحم  »

ربق سکره  « ؛ » ینافَج دَقَف  ینرُزَی  َمل  نَمَو  یتایَح ، یف  ینَراز  امَّنَأَکَف  یتوَم  َدَعب  يربَق  َراز  نَم  »

ص 54. ماقسلا ، ءافش  - 1
ص 14. ج 7 ، لماکلا ، - 2
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ص:53
« تسا هدرک  افج  نم  قح  رد  دـنکن ، ترایز  ارم  سکره  تسا و  هدرک  ترایز  متایح  نامز  رد  ارم  ییوگ  دـنک ، ترایز  متافو  زا  سپ  ارم 

(1).
« اراخب  » میقم سپـس  دوب و  هفوک  لها  وا  اریز  دـناهدرک ؛ شبیذـکت  هک  تسا  هیطع » نب  لضف  نب  دـمحم   » زا ریغ  يوق ، لاـمتحا  هب  ینیدـم 

شردپ نامز  وا  دیدرتیب  دشاب ، هیفنح » نب  دمحم   » نامه یلع ، » نب  دمحم   » زا روظنم  رگا  تسا . یفعج » ، » لامتحا هب  زین  رباج  دوب . هدـش 
. تسا عـطقنم  تیاور  نیا  دـشاب ، مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما ]  ] رگا اـما  تـسا ، هدینـش  وا  زا  ًامیقتـسم  ار  تـیاور  نـیا  هدرک و  كرد  ار  یلع 
( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح ]  ] زا عوفرم  روط  هب  تیاور  نیا  هک  دنکیمن  حیرصت  يو  تسا . هدرک  لقن  يرگید  قیرط  زا  ار  نآ  رکاسعنبا 

ربمایپ دوخ  نخـس  درادـن . موهفم  نیارباـنب ، تسین . دـیق  ناونع  هب  تیاور ، نیا  رد  جـح »  » رکذ تشذـگ ، هک  روطناـمه  تسا . هدـش  لـقن 
. دنکیم دییأت  ار  نآ  زین  تسا » نم  قح  رد  افج  نم ، مان  ندینش  ماگنه  نم  رب  نداتسرفن  دورد  : » دومرف هک  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])

دزن نم  مان  هک  تساـفج  « ؛ (2) َّیَلَع »  یّلَُـصی  الَف  ٍلُجَر  َدـنِع  َرَکذُأ  نَأ  ِءافَجلا  َنِم  دومرف « : ربمایپ  هک  هدـش  لـقن  لـسرم  روط  هب  هداـتق »  » زا
« . دتسرفن دورد  نم  رب  دوش و  هدرب  یسک 

ماگنه هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  رب  تاولـص  كرت  نآ و  رب  تعاطتـسا  دوجو  اب  ترایز  كرت  نایم  هک  دیآیمرب  تیاور  نیا  زا 
ندش التبم  زا  دسرتب  دیاب  وارب ، دورد  هدننکكرت  وا و  ترایز  هدـننکكرت  تسافج . دروم  ود  ره  تسین و  یتوافت  شکرابم ، مان  ندـینش 

رود منهج ، راوازس  زورهیس ، ادابم  دنسپان ؛ ياهتفص  هب 

ص 39. ماقسلا ، ءافش  - 1
ص 78. ج2 ، ضایع ، یضاق  یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 2
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ص:54
هللا یلص   ]) ربمایپ رادید  زا  مورحم  تشهب و  هار  زا  هدشمگ  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ لیربج و  هدشنیرفن  شلوسر ، ادخ و  زا  هدش 

. دوش هلآ ]) هیلع و 
الاب لوا  هلپ  زا  هک  یماگنه  دـندرک . ایهم  زین  اـهنآ  دـینک . » مهارف  ربنم  : » داد روتـسد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ حیحـص  یتیاور  قبط 

، دـمآ نییاـپ  هک  یماـگنه  نیمآ »! : » دومرف تفر و  ـالاب  موـس  هلپ  زا  سپـس  نیمآ »! : » دوـمرف تفر ، ـالاب  مود  هلپ  زا  نیمآ »! : » دوـمرف تفر ،
: دومرف میدوب . » هدینشن  نآ  زا  شیپ  هک  میدینش  يزیچ  امش  زا  زورما  ادخلوسر ! يا  : » میدیسرپ

زا هک  یماگنه  نیمآ . متفگ : دوشن . هدیزرمآ  دـنک و  كرد  ار  ناضمر  هکنآ  داب  رود  ادـخ ] تمحر  زا  : ] تفگ دـش و  رهاظ  نم  رب  لیربج 
یماگنه نیمآ ! متفگ : دتـسرفن . دورد  وت  رب  دوش و  هدرب  وا  روضح  رد  وت  مان  هک  ره  داب  رود  ادـخ ] تمحر  زا  : ] تفگ متفر ، ـالاب  مود  هلپ 

مدـع لـیلد  هب   ] دـنک و كرد  ار  اـهنآ  زا  یکی  اـی  رداـم  ردـپ و  يریپ  هک  ره  داـب  رود  ادـخ ] تمحر  زا  : ] تفگ متفر  ـالاب  موـس  هلپ  زا  هک 
! نیمآ متفگ  دننکن . تشهب  دراو  ار  وا  ود ] نآ  زا  يراتسرپ 

تمحر زا   ] ار وا  ادخ  دتـسرفن ، دورد  وت  رب  دوش و  هدرب  وت  مان  وا  دزن  سک  ره  : » تسا هتـسناد  حیحـص  هنوگنیا  ار  تیاور  نیا  نابحنبا » »
(1) نیمآ ! متفگ : سپ  نیمآ ! وگب : دنک ، رود  دوخ ]

، دتسرفن دورد  وت  رب  دوش و  هدروآ  وا  دزن  وت  مان  هک  یسک  ینیب  دوش  هدیلام  كاخ  هب  : » تسا هدمآ  نسح ، دنس  اب  رگید  تیاور  رد 

ص 140. ج 2 ، نابح ، نبا  حیحص  - 1
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ص:55
(1) !« . نیمآ متفگ :

(2) !« . نیمآ متفگ : دتسرفن ، تاولص  وت  رب  دوش و  هدرب  وا  دزن  وت  مان  هک  تسا  ياهدنب  دنمتواقش  : » تسا هدمآ  نسح  دنس  اب  یتیاور  رد 
دوش دای  وا  روضح  رد  وت  مان  سک  ره  : » تفگ متمدخ . » رد  : » متفگ دمحم »! يا  : » تفگ مالسلا ) هیلع   ) لیئربج هدمآ : يرگید  تیاور  رد 

: متفگ سپ  نیمآ . » وگب : دـنک ، رود  دوخ ] تمحر  زا   ] ار وا  ادـخ  سپ  دورب  خزود  هب  دوـشن و  هدـیزرمآ  دریمب ، دتـسرفن و  دورد  وـت  رب  و 
(3) « . نیمآ »

تمحر زا   ] ار وا  ادـخ  دور و  خزود  هب  دتـسرفن ، دورد  وت  رب  دوش و  هدرب  وا  روـضح  رد  وـت  ماـن  سک  ره  : » تسا هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد 
(4) « . نیمآ متفگ : سپ  دنادرگ . دوبان  دنک و  رود  دوخ ]

رود سپ  دـنک ، رود  دوخ ] تمحر  زا   ] ار وا  ادـخ  دتـسرفن  دورد  وت  رب  دوش و  دای  وا  دزن  وت  مان  هک  سک  ره  : » هک هدـمآ  رگید  تیاور  رد 
(5) « . نیمآ متفگ : سپ  دوش .

« . دوش دراو  خزود  هب  دتسرفن ، دورد  نم  رب  دوش و  هدرب  وا  دزن  نم  مان  هک  سک  ره  : » دنکیم لقن  نینچ  ار  تیاور  یملید » »
: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  لصتم  يدنس  اب 

ص 165. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
ص 140. درفملا ، بدالا  - 2

ص 165. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  - 3
ص166. نامه ، - 4

. نامه - 5
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ص:56
. دنک مگ  ار  تشهب  هار  دتسر ، (1). َۀَّنَجلا َءیِطَخ  َّیَلَع  َةالَّصلا  َیِسَنَف  ُهَْدنِع  ُترِکُذ  نَم 

: دـیامرفیم « ؛  اهَتیِـسَنَف اُنتایآ  َْکتَتَأ  َِکلذَـک  َلاق  تسا : هدـمآ  نآرق  رد  هکنانچ  تسا ؛ يدـمع  ندرکكرت  يانعم  هب  اـی  ندرکشومارف ،
(126 هط : « . ) يدرک شومارف  ار  اهنآ  وت  دمآ و  وت  يارب  ام  تایآ  هک  هنوگنامه 

هکنیا ات  دنکیم  رگید  ياهراک  مرگرس  ار  دوخ  دونشیم ، ار  ترـضح  نآ  مان  یتقو  هک  تروص  نیا  هب  تسا . يدمع  هبـش  ندرکكرت  ای 
هب ندـش  مرگرـس  وا و  یهاتوک  زا  یـشومارف  نیا  هک  دوشیم  طقاس  راکشومارف  زا  فیلکت  یناـمز  دـنکیم . شومارف  ار  نداتـسرف  دورد 
هک یـسک  دننامه  دوشیمن ؛ هتـشادرب  وا  زا  فیلکت  تسا و  راکهانگ  زین  راکشومارف  نیا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوشن . یـشان  رگید  لئاسم 

. دوشیم تبث  زامن  كرت  هانگ  يدرف ، نینچ  يارب  تروص  نیا  رد  درذگب . نآ  تقو  ات  دنک  شومارف  ار  زامن  دوش و  جنرطش  مرگرس 
: » دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  زا  حیحص  ای  نسح  يدنس  اب 

« . دتسرفن دورد  نم  رب  موش و  دای  وا  دزن  نم  هک  سکره  تسا  لیخب  « ؛ (2) َّیَلَع »  ِّلَُصی  مَلَف  ُهَدنِع  ُترِکُذ  نَم  لیخَبلا  ُلُک  ُلیخَبلَا 
: هک دنکیم  تیاور  هیلحلا »  » رد میعنوبا » »

مهدب و ریش  ار  میاههچب  ات  هدب  هزاجا  تفگ : هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هب  ییوهآ 

ص 443. ج 7 ، هبیشیبا ، نبا  فنصملا ، - 1
ص 164. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  - 2
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دوش و دای  وت  زا  وا  روضح  رد  هک  یـسک  دننامه  دنک ؛ تنعل  ارم  دنوادخ  متـشگنزاب  رگا  تفگ : هچ ؟ یتشگنزاب  رگا  دـندومرف : مدرگزاب .

. دتسرفن دورد  وت  رب 
: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  زین  دیعسوبا » »

دورد نم  رب  دوـش ، داـی  وا  دزن  نم  ماـن  نوـچ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهیاـمورف  « ؛ » َّیَلَع ِّلَـصی  ْمَلَف  ُهَدـنِع  ُترِکُذ  اذإ  نَـم  ِساـّنلا  ُمَـألَأ  »
« . دتسرفن

: » تسا هدمآ  هدشن ، رکذ  شنایوار  زا  یکی  مان  هک  يدنس  اب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ زا  نینچمه 
« . درادن نید  دتسرفن ، دورد  نم  رب  هک  سک  ره  « ؛ »  َهل َنید  الَف  َّیَلَع  ِّلَُصی  َْمل  ْنَم 

: هک هدش  تیاور  عوفرم  روط  هب  نینچمه 
. ِهیَدَی َْنَیب  ُترِکُذ  اذإ  َّیَلَع  ِّلَُصی  َمل  نَمَو  یتَّنُِسل ، ُكِراّتلَأ  ِْهیَِدلاِول ، ُقاعلا  ٍسُفنَأ : ُۀَثالَث  یهجَو  يرَی  ال 

رب دوش ، دای  وا  دزن  نم  مان  نوچ  هک  یـسک  و  دنک ، كرت  ارم  تنـس  هک  یـسک  تسا ، نیدلاو  قاع  هکنآ  دید : دهاوخن  ارم  يور  سک  هس 
. دتسرفن دورد  نم 

. داب شنارای  نادناخ و  رب  دورد  زین  بانج و  نآ  هتسیاش  یمالس  دورد و  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص   ]) دمحم رب  دنوادخ  دورد 
هکنانچ تسا و  یکی  ود  ره  نآ ، ماجنا  ییاناوت  تروص  رد  شترایز  كرت  وا و  رب  نداتـسرف  دورد  كرت  هاـنگ  هک  دـش  نشور  نیارباـنب ،

هدـننکكرت يارب  هک  یتـشز  فاـصوا  همه  هک  دراد  دوـجو  مه  میب  نیا  یتـح  تـسوا . قـح  رد  اـفج  ود  ره  دـناهدومرف ، زین  ناـشیا  دوـخ 
شکرابم  مان  ندینش  ماگنه  هب  وا  رب  تاولص 
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. دشاب اور  زین  ناشیا  ترایز  كرات  يارب  هدش ، تباث 

یببس راک  نیا  دیاش  نک ؛ لقتنم  دنکیم ، یهاتوک  نآ  رد  ترایز ، ماجنا  ییاناوت  دوجو  اب  هک  یسک  هب  راپـسب و  رطاخ  هب  ار  اهنیا  نیاربانب ،
هیلع و هللا  یلص   ]) ادخ ربمایپ  رب  يافج  ندرکكرت  ببس  هب  دشاب  ناحبس  يادخ  يوسهب  تشگزاب  اهیتشز و  نیا  زا  نتـسج  يرود  يارب 

. تسادخ يوسهب  قیالخ  رگید  وا و  هلیسو  هک  یسک  هلآ ،])
: دیوگیم لوسرلا » ةرایز  ۀنیدملا و  لئاضف  یف  لوبقلاو  اضرلا  تاحفن   » رد يوارضح » دمحا  خیش   » همالع

ّلجوّزع دـنوادخ  دـنتفگ و  كرت  ار  نآ  ترایز ، ماجنا  ییاناوت  دوجو  اب  هک  میدـید  ار  يرایـسب  دـیوگیم : یکم » لامج  یتفم  ، » ام خـیش 
ناحبـس دـنوادخ  تدابع  زا  ار  اهنآ  ریخ ، روما  هب  ییانتعا  مک  تخاس . ادـیوه  ناشیاههرهچ  رد  هک  داد  رارق  یـسوسحم  یکیراـت  ناـشیارب 

. دندش مورحم  نآ  زا  هکنیا  ات  داتفا  اهنآ  ندرگ  هب  مدرم  ملاظم  زین  يرایسب  دندرم . لاح  نآ  رد  هک  نانچ  درک ، لوغشم  ایند  هب  تشادزاب و 

جح زا  سپ  ص ])  ]) ربمایپ ترایز  بابحتسا 

: » تیاور رد  جح »  » هژاو رکذ  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
تسا و تیولوا  نایب  تهج  تسا ، » هدرک  افج  نم  رب  دنکن  ترایز  ارم  درازگ و  جح  هک  سکره  « ؛ (1) ینافَج »  دَقَف  ینرُزَی  َْملَو  َّجَح  نَم 

اما دوریم . راظتنا  نارگید  زا  شیب  رازگجح ، زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  رگید ، ترابع  هب  درادن -  طرش  موهفم 

ص 23. یفنح ، تیخب  دمحم  داؤفلا ، ریهطت  - 1
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، دیآ شیپ  ترضح  نآ  هب  يافج  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب و  مزال  زین  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  نتفر ، جح  راب  ره  رد  هک  تسین  هنوگنیا 

يدرف زا  رتتشز  شلمع  دـنکیم ، كرت  ار  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هنیدـم ، هب  یکیدزن  دوجو  اب  هک  يرازگجـح  هک  انعم  نیا  هب  هکلب - 
زا تشگزاب  ماگنه  هب  شیوخ  جحره  رد  یجاح  هک  تسا  بحتـسم -  تنـس -  تسا . هدرکن  ترایز  هدرواین و  ياج  هب  ار  جـح  هک  تسا 

نیا تسا . هدش  دیکأت  یجاح  يارب  لمع  نیا  ماجنا  دنک . ترایز  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ نآ ، ریغ  هچ  دشاب  هکم  لها  هچ  جـح ،
؛ تسین افج  زین  نآ  كرت  بیترت ، نیدـب  دوشیم و  بحتـسم  رب  لمح  لمع  نیا  هکلب  درادـن ، یتافانم  دـش  هتفگ  زاـغآ  رد  هچنآ  اـب  نخس 

. تسا یگرزب  رایسب  يافج  راک  نیا  هک  ترایز  لصا  كرت  دننام  تنس ، كرت  فالخرب 
اجهب ار  ترایز  ندرازگ ، جـح  راب  ره  یپ  رد  هشیمه  هک  یـسک  هب  تسا و  يرتهتـسیاش  راک  جـح ، رارکت  یپ  رد  ترایز  رارکت  هجیتن ، رد 

، جح رارکت  یپ  رد  هک  تسا  یـسک  راکافج  تسا . هدرک  افج  هک  دـنیوگیمن  دـشاب -  هداد  ماجنا  ار  ترایز  راب  کی  هچرگا  دروآیمن - 
قالطا زین  رتهتـسیاش  راک  كرت  رب  افج  دوش  هتفگ  ترابع ، يانعم  رد  ضامغا  یمک  اب  هکنیا  رگم  دـنکیم ، كرت  عناـم  نودـب  ار  تراـیز 

. دوشیم
: دیوگیم رجحنبا 

شلمع نیا  دوب ، هدرکن  ترایز  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ تشگیمزاب و  جح  رفس  زا  یجاح  هک  یماگنه  هک  مدید  ار  مدرم  رتشیب 
برض مدرم  يارب  دوب ، هدنز  ات  درف  نآ  دنتشادیمرب و  وا  زا  تسا ، فاصوا  نیرتفیرش  زا  هک  ار  یجاح  مان  دندرمشیم و  راع  بیع و  ار 

دشیم و  لثملا 
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ینیـشن و هناـخ  هب  روـبجم  ار  وا  هک  دوـب  يدـح  رد  شهوـکن  يریگتخـس و  نیا  دـندرکیم . نینچ  شنادـنزرف  اـب  شگرم  زا  سپ  یتـح 

سپـس تفریم و  ترایز  هب  دروآیم و  اجهب  ار  جـح  دـشیم ، یهار  رگید  جاـجح  اـب  دـعب  لاـس  هکنیا  اـت  درکیم ، عمج  زا  يریگهراـنک 
. تشگیمزاب شنطو  هب  گنن  هکل  نیا  ندش  كاپ  زا  لاحشوخ  رورسم و 

یلام عضو  هکیلاحرد  اهنآ  تسا . هتفای  ماکحتـسا  مدرم  ياهناج  اهلد و  رد  هنوگچ  وا  ترایز  راوگرزب و  نآ  تمظع  هک  دـیرگنب  کین 
دـنوریم و نوریب  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  راک  نیا  ماـجنا  يارب  اـهنآ  دـنهدیم . ماـجنا  ناوارف  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  دـنرادن ، زین  یبوخ 

ناحبـس دـنوادخ  هب  اریز  دـنورب ؛ ترایز  هب  ات  دـنریگیم  ضرق  یتفگنه  غلاـبم  یتح  مدرم  نیا  دـننکیم . اـهر  زین  ار  دوخ  ییاراد  لاوما و 
نآ تراـیز  هب  هک  یقوش  ببـس  هب  هک  ینیبیم  ار  ییاـهناوراک  هک  یماـگنه  دـنکیم . ناربج  یتـسه  قلاـخ  نآ  هک  دـنراد  کـین  ناـمگ 

. تسا عطاس  ناشیاههرهچ  زا  يوبن  راونا  ییوگ  دنوریم ، هنیدم  يوس  هب  دنوشیم و  جراخ  هکم  زا  دنراد  راوگرزب 
ربمایپ زا  دـشک . وفع  ملق  ناـمیاهاطخ  رب  دـشخبب و  ار  امـش  اـم و  ياـهيورهدایز  اـهیتشز و  هک  میهاوخیم  ریذـپهبوت  ِمیرک  دـنوادخ  زا 

تعافـش تافالتخا ، همه  زا  ام  ندش  كاپ  يارب  دنوادخ  هاگرد  رد  هک  میراد  دـیما  تسا ، هدـش  هتخانـش  ناگمه  رب  شتفأر  هک  شنابرهم 
ناگدنـشخب و نیرتهدنـشخب  وا  اریز  دوـش ؛ یـضار  اـم  زا  دـنوادخ  بیترت ، نیدـب  اـت  دـنادرگ  قـفوم  ناـملامعا  حالـصا  رد  ار  اـم  دـنک و 

دتسرف . رامشیب  دورد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) یفطصم دمحم  نامرورس  رب  هک  میهاوخیم  وا  زا  تسا . نانابرهم  نیرتنابرهم 
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بان دیحوت  و  ص ])  ]) ربمایپ ترایز 

؛ دراد نادـب  یتهابـش  هن  تسا و  هتخیمآ  كرـش  اب  هن  تسا ؛ نیتسار  نامیا  بان و  دـیحوت  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  تقیقح 
نیا تسا و  بان  تیدوبع  ناسحا و  لضف و  لامک  رد  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) هللادـبع نب  دـمحم  تلاسر  بحاص  هب  رارقا  ترایز ، اریز 

ار نآ  ماجنا  هتـشادنپ و  دـیحوت  تشادساپ  تهج  ار  نآ  يارب  رفـس  تراـیز و  عنم  ناـگهرهبیب ، زا  یـضعب  هکنیا  اـما  تسا . دـیحوت  نیع 
ربق يوسهب  دارفا  هک  تسا  یتروص  رد  كرـش  هب  تراـیز  ندـش  رجنم  ددرگیم . زاـب  اـهنآ  یناداـن  هب  هک  تسا  یلاـیخ  دناهتـسناد ، كرش 

. دنراذگب اجنآ  رد  اهتروص  همسجم و  دننک و  فاکتعا  اجنآ  رد  هدجس و 
يراک نآ  فالخرب  دنک و  ظفح  ار  یمالسا  تنس  بادآ و  دورب و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  هب  ناسنا  کی  رگا  نیاربانب ،

هب ار  غورد  ینخـس  دنادیم ، عونمم  هعیرذ » ّدـس   » يور زا  ار  راک  نیا  هک  یـسک  ره  تسا . لاکـشایب  وا  راک  نیا  دـیدرتیب  دـهدن ، ماجنا 
. تسا هداد  تبسن  شلوسر  ادخ و 

قلخ ریاس  هب  تبـسن  ناشیا  ماقم  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تشادگرزب  بوجو  یکی  تشاد : رظن  رد  دـیاب  ار  رما  ود  نایم ، نیا  رد 
اب ار  یقولخم  هک  یـسکره  تسا . هناگی  شلاعفا  تافـص و  وا و  تاذ  هکنیا  دـنوادخ و  هب  داـقتعا  تیبوبر و  رد  یگناـگی  يرگید  تسا و 

رفک و درامش ، کچوک  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ماقم  ياهرذ  هک  ره  هدیزرو و  كرش  دنادب ، کیرش  يزیچ  رد  یلاعتيراب  تاذ 
هار تسا ، دـنوادخ  هژیو  هک  دوشن  لئاق  ار  یماقم  ناشیا  يارب  یلو  درامـشب ، الاب  رایـسب  ار  ترـضح  نآ  هک  ره  و  تسا . هدرک  نایـصع  اـی 

ای  طارفا و  راچد  هدرک و  لمع  تلاسر  ماقم  ياضتقم  هب  مه  تیبوبر و  ياضتقم  هب  مه  اریز  هدومیپ ؛ ار  تقیقح 
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. تسا هدشن  طیرفت 

: دیوگیم شیوخ  هدربلا »  » رد يریصوب » »
مهِِّیبَن یف  يراصَّنلا  ُهتَعَّدا  اَم  َعد 

؛ نک شیاتس  ار  ربمایپ  یهاوخیم  روطره  هاگنآ ]  ] نک و اهر  ار  دناهدرک  اعدا  ناشربمایپ  هرابرد  اهینارصن »  » هچنآ
؛ هد تبسن  شردقنارگ  ماقم  هب  تسا  یگرزب  زا  هچ  ره  هد و  تبسن  ناشیا  هب  یهاوخیم  فرش  زا  هچره 

. دنک نایب  ار  ناشیا  لضف  شیوخ ، نابز  هب  يرونخس  ره  ات  تسین  يزرم  ادخ  لوسر  تمظع  لضف و  يارب 
زج دینک  حدـم  ار  وا  دـیهاوخیم  هک  نابز  ره  اب  دـیوگیم : دـنراد ، ار  ترـضح  نآ  حدـم  دـصق  هک  یناسک  همه  هب  رعاش  تایبا ، نیا  رد 

ار وا  تسادخ و  هداتسرف  هدنب و  وا  وگب  هکلب  دوب ، كرش  مزلتسم  اریز  دوبن ؛ زیاج  اهنآ  مادقا  دناهدرک . اعدا  یسیع  هرابرد  ناینارـصن  هچنآ 
همه رگا  یتح  تسین . وت  رب  یتساوخزاب  يراد و  هزاجا  اـهنآ  ندـیزگ  رد  اریز  نک ؛ حدـم  یهاوخیم  هک  تـالامک  تافـص و  زا  هچره  هب 

نآ تمظع  ماقم و  اریز  ياهتفگن ؛ شیب  یکدـنا  ترـضح  نآ  تمظع  اهیگژیو و  زا  هک  ینیبیم  يدـنبب ، راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناوت 
رد اراصن ؛ زا  هن  درک  يوریپ  راصنا  زا  دیاب  هار  نیا  رد  دناهدروآ . دورف  میظعت  رس  نآ  ربارب  رد  زین  ناهاشداپ  هک  تسالاو  ردقنآ  ترـضح 

درک . لابند  دیاب  ار  هتفای  تیاده  ياهناسنا  ریسم  ناشیا  ماقم  زا  شیاتس  رد  ترضح و  نآ  ییوگانث 
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: دومرف ترضح  نآ  دوخ 

(1). ُهلُوسَر َو  ِهللاُدبَع  اولوق  َو  یسیع  يراصَّنلا  ِتَرطَأ  امَک  ینورُطت  ال 
[. یشابیم  ] شلوسر ادخ و  هدنب  دییوگب : هکلب  دینکن ؛ حدم  ارم  دندرک ، حدم  ار  یسیع  اهینارصن  هک  هنوگنآ 

زا يرایسب  رد  دنوادخ  اریز  دوتـس ؛ ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ دیابن  كرـش ، هب  ندش  راچد  زا  يریگولج  يارب  هک  تفگ  ناوتیمن 
يدهم يداه و  ار  وا  تسا . هدومرف  رما  وا  رـضحم  رد  ینطاب  يرهاظ و  بادآ  ظفح  هب  ار  ناگدنب  تسا و  هدوتـس  ار  ناشیا  نآرق ، ياههیآ 

ْدَقَف َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  دیامرفیم : هکنانچ  تسا ؛ هتـسناد  دوخ  زا  يربنامرف  ار  وا  زا  تعاطا  هدرک و  هارمه  دوخ  مان  اب  ار  شمان  هداد و  رارق 
(80: ءاسن « . ) تسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک ، تعاطا  ربمایپ  زا  هک  یسک  « ؛  َهَّللا َعاطَأ 

: دورس نینچ  ییاتسیمن ؟ ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ارچ  دنتفگ  وا  هب  هک  یناسک  باوج  رد  ضرافنبا » »
ًارِّصَقُم ِّیبَّنلا  یف  ٍحدَم  ّلُک  يرأ 

؛ دنک ییوگهدایز  هغلابم و  وا  رگشیاتس  هک  دنچره  مدید ، هک  ار  هدش  هتفگ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ حدم  رد  هچنآ 
. دنامیم یقاب  نارگید  شیاتس  يارب  یشزرا  هچ  دیاتسیم ، یگتسیاش  هب  ار  يو  دنوادخ  یتقو 

ص 66. ج 4 ، قشمد ، خیرات  - 1
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: دیوگیم ءافشلا »  » رد ضایع » یضاق  »

، بسن نوچمه : تسا ، فصتم  میدرک ، ناـیب  رتشیپ  هک  یلاـمک  لـالج و  ياـهیگژیو  زا  دروم  دـنچ  اـی  کـی  هب  هک  مینیبـب  ار  یـسک  رگا 
یهاگیاج اهبلق  رد  دوشیم و  یندزلاثم  ام  ناـیم  رد  هک  دوریم  ـالاب  اـم  دزن  وا  هبتر  ردـقنانچ و  تعاجـش ، ییابیکـش و  ملع ، ییاـبیز ،

. تسا هدیـسوپ  وا  ياهناوختـسا  هتـشذگ و  وا  رب  ینالوط  ینامز  هکنآ  اب  دنامیم  خیرات  لوط  رد  وا  مان  دوشیم و  اهنابز  درو  هک  دباییم 
شرامـش لـباق  دـجنگیمن و  فصو  رد  هک  یلاـصخ  تشاد ؛ دـهاوخ  یهاـگیاج  هچ  دـشاب ، عمج  وا  رد  اهتلـصخ  نیا  همه  یـسک  رگا 

؛ تسا هداد  صاـصتخا  وا  هب  ار  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  هکلب  هدرواـین ، تسد  هـب  گـنرین  اـی  شـالت  اـب  ار  اـهیگژیو  نـیا  هـک  یـسک  تـسین .
، دومحم عیفر و  ماقم  تلیضف ، هلیسو ، تعافـش ، یحو ، ادخ ، هب  یکیدزن  تبحم ، ندش ، هدیزگرب  تلاسر ، توبن ، نوچمه : ییاهتلیـضف 

ءاول مدآ ، نادـنزرف  تدایـس  اهتما و  ایبنا و  نایم  هاوگ  خرـس ، هایـس و  يوسهب  ندـش  هتخیگنارب  جارعم ، قارب ، زامن ، رد  ناربماـیپ  تماـما 
هتساوخ اضر و  ياطعا  نایناهج ، يارب  تمحر  شرعلاوذ ، يادخ  دزن  ماقم  زا  يرادروخرب  تیاده ، تناما و  ماقم  راذنا ، تراشب و  دمح و 

رد تزع  هزاوآ  ندرکدنلب  يدیلپ ، نتشادرب  ردص ، حرـش  وا ، رب  شاهدنیآ  هتـشذگ و  وفع  تمعن و  مامتا  شراتفگ ، ندینـش  وا ، هب  رثوک  و 
تاولص دروم  ادخ ، يوس  هب  مدرم  توعد  تما ، هیکزت  میظع ، نآرق  یناثم و  عبس  تمکح ، باتک و  بحاص  ناگتشرف ، هب  دیؤم  يزوریپ ،

اب  نتفگ  نخس  اعد ، تباجا  شمان ، هب  مسق  مدرم ، نایم  تیمکح  ندوب ، هکئالم  ادخ و 
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، بعر رب  یگریچ  ندرک ، رمقلاقش  ناشیا ، ناتشگنا  ود  نایم  زا  بآ  همشچ  ندیشوج  اونشان ، ندرکاونـش  ناگدرم ، ندرکهدنز  تادامج ،
یگرزب و هک  یسک  دراد ؛ یهاگآ  نآ  زا  تسا ، هدیـشخب  وا  هب  ار  اهیگژیو  نیا  هکنآ  اهنت  هک  رگید  ياهزیچ  يرایـسب  بیغ و  زا  یهاگآ 

(1). تسا هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  ترخآ  رد  ار  تلزنم 
هیلع و هللا  یلـص   ]) ربمایپ تلزنم  هاج و  ۀطـساو  هب  دـشخبب و  اـم  هب  ار  راوگرزب  نآ  لـضف  لاـبقا و  زا  ياهرذ  میهاوخیم  میرک  دـنوادخ  زا 

. دروآرب ار  ام  ياههتساوخ  شنادناخ ، نارای و  و  هلآ ])

ص 56. ج 1 ، یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا ، - 1
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([ ص  ]) ربمایپ ربق  ترایز  بابحتسا  هرابرد  یهقف  بهاذم  همئا  مالک 

هراشا

نآ دـصق  هب  ندرک  رفـس  يارب  ار  دارفا  هتـسناد و  عورـشم  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  هتـشذگ ، حـلاص  نایاوشیپ  ناـگرزب و 
یلص  ]) ربمایپ ثیداحا  نآرق و  صن  نایب  تعیرش و  رارسا  تخانش  رد  هک  یناسک  تعیرـش و  بحاص  هب  ام  زا  شیب  اهنآ  دناهدرک . بیغرت 

، مینکن دامتعا  ناشتسرد  مهف  اهنآ و  هب  ام  رگا  دنتـسجیم . تیاده  ناشمالک  زا  دندوب و  کیدزن  دندرکیم ، ادتقا  اهنآ  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا 
([ هلآ هیلع و  هللا  یلص   ]) نیما ربمایپ  ناثراو  نید و  ناماما  اهنآ  میریگب ؟ یسک  هچ  زا  ار  نید  ماکحا  میهافم و  مینک ؟ يوریپ  یـسک  هچ  زا 

. دندوب
بحتـسم رب  تما  ياهقف  هک  دوش  نئمطم  فصنم  ناسنا  کی  ات  مینکیم  رکذ  راصتخا  هب  ار  ناگرزب  نیا  ياههاگدید  اههتفگ و  همادا ، رد 

رفس هک  یـسک  دوش  نشور  بلطم  نیا  زین  دناهتـشاد و  رظن  قافتا  نآ ، نودب  ای  هنیدم و  هب  رفـس  اب  ص ،])  ]) ربمایپ ترایز  بوجو  ندوب و 
تسا . هدرک  تفلاخم  شبهذم  ياهقف  حیرص  مالک  اب  هدراذگ و  تعدب  هتسناد ، مارح  ار  ص ])  ]) ربمایپ ترایز  دصق  هب  نتفر 
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ص:68
هدرک لمع  نآ  هب  یمالسا  تما  هک  دننک  دامتعا  يروهـشم  نانخـس  هب  دنریگب و  هدیدان  ار  ردان  لوق  تیارد  لقع و  نابحاص  تسا  راوازس 

. دننکیم و 

یکلام ياهقف  و  سنا » نب  کلام  »

رسارس رد  هک  وا  ملع  زا  يریگهرهب  يارب  مدرم  دوب . هنیدم  ملاع  تنس و  لها  ماما  شیوخ  نامز  رد  هک  مینکیم  زاغآ  سنا » نب  کلام   » زا
نداـهن و جرا  هراـبرد  وا  ياههاگدـید  دــنتفاییمن . رتملاـع  وا  زا  دــنتفریم و  شدزن  هـب  تـسدرود  طاـقن  زا  دوـب ، هتفاـی  شرتـسگ  ملاـع 

. تسا روهشم  هرونم ، هنیدم  یبنلا و  دجسم  هلمج  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هب  طوبرم  یبهذم  راثآ  تشادگرزب 
هک تفگیم  دشیمن و  راوس  بکرم  رب  هنیدم  رد  وا  هک  تسا  روهـشم  دوشیم . تفای  رایـسب  يراگن  لاح  حرـش  ياهباتک  رد  يو  رابخا 
زا وا  روضح  رد  هک  یماگنه  مشاب . بکرم  رب  راوس  تسا ، نآ  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ رکیپ  هک  هنیدـم  رد  مراد  مرـش  ادـخ  زا 

تخس شنانیـشنمه  يارب  هک  درکیم  مخ  ار  دوخ  يدح  هب  درکیم و  رییغت  شاهرهچ  گنر  دندربیم ، مان  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ
. دـشیم یـشان  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ خـماش  ماقم  رب  يو  نداهن  تمرح  زا  هک  دوب  یتبیه  شنانیـشنمه  لد  رد  کلام  زا  دـشیم .

فیرـش ربق  تمـس  هب  اعد  ماگنه  : » درک رما  ار  وا  و  تشاد ، يوبن  دجـسم  رد  ادص  ندرب  الاب  هرابرد  روصنم » رفعجوبا   » اب ياهرظانم  کلام 
. تسا فورعم  رایسب  ارجام  نیا  تسا . » دنوادخ ] هاگرد  هب  عرضت  يارب   ] مدآ تردپ  هلیسو  وت و  هلیسو  وا  اریز  نک ؛ ور  ترضح  نآ 

ربمایپ اب  مدرم  ياهلد  دنویپ  هقلح  ار  نآ  بحتسم و  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  کلام ، هک  دوشیم  نشور  بیترتنیدب ،
هب  ار  نامدرم  تسنادیم و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])

یکلام ياهقف  و  سنا » نب  کلام  »www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:69
، هدوب دقتعم  تسافج -  نیع  هک  ترایز -  كرت  هب  وا  هک  درک  اعدا  ناوتیم  هنوگچ  سپ  درکیم . قیوشت  ناشیا  رـضحم  رد  بدا  تیاعر 

قایتشا شهاگمدق ، سمل  هکرابم و  هضور  زا  كربت  وا و  هب  نداد  مالس  يارب  زورما ، هب  ات  نیعبات  هباحص و  رصع  زا  ناناملسم  هکیلاحرد 
. دنزرویم

دیدرتیب تسین . شیب  یغورد  لصا  رد  هک  دـناهداد  تبـسن  کـلام  هب  ار  ترـضح  تراـیز  يارب  رفـس  تراـیز و  نتـشاد  تهارک  یخرب ،
، هدروآ لیـصحتلاو » نایبلا   » رد دشر » نب  دمحم  دـیلووبا   » هچنآ ربانب  تسا . هدوبن  ترایز  تهارک  وا  روظنم  هتـشادن و  يرظن  نینچ  کلام 

: دیوگیم کلام 
شوـخ مدرک ، تراـیز  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ دـنیوگب  مدرم  هکنیا  ار و  مارحلاتیب  تراـیز  يارب  تراـیز  ظـفل  ندرب  راـک  هب 

. دوش ترایز  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  ربمایپ  اریز  منادیمن ؛
: دیوگیم دشر  نب  دمحم 

ار نآ  ندرب  راک  هب  وا  دوریم و  راک  هب  تاوما  يارب  ترایز  اریز  تسا ؛ ترایز »  » هژاو ندرب  راک  هب  اهنت  تشادیم ، دنـسپان  کـلام  هچنآ 
تسنادیم بحتـسم  و  قیرـشتلا » مایا   » دوش هتفگ  تشادن  تسود  هک  هنوگنامه  تشادیمن ؛ شوخ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ يارب 

فاوط زا  هک  تسنادیم  بحتـسم  نینچمه  کـلام  تسا . هدوـمرف  یلاـعت  دـنوادخ  هک  روطناـمه  تادودـعملا ؛ » ماـیالا   » دوـش هتفگ  هک 
ادخ دیدرک ، چوک  تافرع  زا  نوچ  سپ  « ؛ َهللا اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  اذِإَف  دیامرفیم : دنوادخ  هکنانچ  دوش ؛ دای  هضافالا »  » هب ترایز 

 » زا ترایز ، فاوط  ناونع  هک  تسنادیم  بحتسم  وا  ( 198: هرقب « . ) دینک دای  ار 
دوش . قتشم  قوف  هیآ  رد  متضفأ » 
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نیا لامعتـسا  اریز  دیدنـسپیمن ؛ هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ادـخ و  هناخ  فاوط  يارب  ار  ترایز »  » ظفل لامعتـسا  کلام  دـناهتفگ 

نآ هب  یعفن  دوریم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  هب  هک  یسک  تسنادیم . هدنوشترایز  رب  رئاز  نداهن  تنم  یعون  هب  ار  ظفل 
هفیظو نداد  ماـجنا  دوریم ، ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  هک  یـسک  فدـه  اریز  تسا ؛ هنوگنیا  زین  ادـخ  هناـخ  دروم  رد  دـناسریمن . راوگرزب 

(1). تسا شاداپ  هب  ندیسر  زین  دوخ و  بجاو 
: تسا هدروآ  یکلام » نارمعوبا   » زا بلاطملا » بیذهت   » رد یلقص » قحلادبع  »

ربق ترایز  هک  یلاح  رد  درک  كرت  ای  داد  ماجنا  ناوتیم  ار  ترایز  اریز  تشادیمن ؛ شوخ  ار  مدرک » ترایز  ار  ربمایپ  ربق   » ِنتفگ کـلام 
. تسا بجاو  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ

: دیوگیم قحلادبع 
نآ كرت  ای  ماـجنا  هک  دوش  یقلت  ناگدـنز  تراـیز  نوچمه  ص ])  ]) ربماـیپ تراـیز  هک  تسین  هتـسیاش  تسا . بجاو  ياهتنـس  زا  ینعی 

. دوشیم ترایز  دنیوگب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  رتفیرش و  ص ])  ]) ربمایپ تسا و  يواسم 

یکلام ياهقف  مالک 

ضایع یضاق 

زا هلآ ، »]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  : » دیوگیم ءافـشلا »  » رد یکلام  ناماما  زا  یـسوم ، نب  ضایع  لضفلاوبا  یـضاق  ظفاح  ماما 
رب هک  تسا  ناناملسم  ياهتنس 

ص119. ج18 ، دشرنبا ، لیصحتلاو ، نایبلا  - 1
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(1) « . تسا هدش  بیغرت  نآ  رب  هک  تسا  یتلیضف  دنراد و  رظن  قافتا  نآ 

 » ثیدح حرش  رد  ضایع  یضاق 
: دیوگیم دنکیم » تشگزاب  هنیدم  هب  دش و  عورش  هنیدم  زا  نامیا  « ؛ »  ِۀَنیدَْملا َیلِإ  ُزِرأََیل  َنامیإلا  َّنِإ 

ربمایپ ربق  ترایز  يارب  ناناملـسم  نونکات ، اهنامز  همه  رد  دـنکیم . رفـس  هنیدـم  هب  تسا ، هداشگ  شاهنیـس  تباث و  شناـمیا  هک  سکره 
. دنوریم اجنادب  هباحص  راثآ  وا و  راثآ  دهاشم و  زا  كربت  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])

(2). تسا رتهاگآ  نآ  تحص  یتسرد و  زا  ادخ  تسا و  ضایع  یضاق  مالک  نیا 

یکلام بهذم  ناگرزب  رگید  لاوقا 

هراشا

قحلادـبع تسا . » بجاو  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  : » تسا هدـمآ  یکلاـم » نارمعوبا  خیـش   » زا ، (3) بلاطملا بیذهت  رد 
« . تسا بجاو  ياهتنس  زا  ینعی  : » دیوگیم

دحا يادهش  روبق  نمؤم ، : » دیوگیم روبق ، ترایز  هرابرد  کلام ، »  » و بیبحنبا »  » نانخس لقن  زا  سپ  دیزیبا » نبا  « ، » رداونلا  » باتک رد 
« . دهدیم مالس  رمع  رکبوبا و  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  رب  هک  روطنامه  دهدیم ، مالس  اهنآ  رب  دنکیم و  ترایز  ار 

: دیوگیم ضایع  یضاق 
ادخ و  مان  هب  دیوگیم : دجسم  هب  دورو  ماگنه  تفگ : بیبحنبا » »

ص83. ج2 ، ضایع ، یضاق  یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  افشلا  - 1
ص177. ج2 ، يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  - 2

. یلقص قحلادبع  رثا  - 3
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تتمحر و ياهرد  زرمایب ، ارم  اراگدرورپ  دنداتـسرف . دورد  دمحم  رب  شاهکئالم  ادخ و  داب و  ام  راگدرورپ  رب  مالـس  ادخ ، لوسر  رب  دورد 

(1). راد ناما  رد  هدش  هدنار  ناطیش  رش  زا  ارم  اشگب و  نم  رب  ار  تشهب 
« . دندادیم مالس  دنتفریم و  ربق  غارس  دندش  دراو  نادب  ای  جراخ  دجسم  زا  هکیماگنه  هک  مدید  ار  هنیدم  لها  : » دیوگیم مساقنبا » »

: دیوگیم یجاب » »
هیلع و هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  دنتـسه ، میقم  نآ  رد  هک  هنیدم  لها  اریز  تسا ؛ توافت  دنتـسین  نکاس  نآ  رد  هک  نارگید  هنیدم و  لها  نایم 

(2). دننکیم دصق  ار  نآ  ترایز  هنیدم ، نینکاس  ریغ  اما  دننکیمن ، دصق  ار  وا  هب  نداد  مالس  و  هلآ ])
هب اهنآ ، هک  دراد  نآ  رب  تلالد  نیا  دـننکیم و  رفـس  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  دـصق  هب  هنیدـم  ریغ  نانکاس  تسا : لمأت  لباق  یجاـب  مـالک 

. دننکیم تکرح  هنیدم  يوس  هب  ترضح  نآ  رب  نداد  مالس  ربق و  ترایز  دصق 
روهـشم باتک  هک  شکـسانم  رد  یکلام » نسح  نب  یـسیع  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  نامحرلادـبع  نب  هللا  ءاطع  نب  میرکلادـبع  دـمحموبا  »

: دیوگیم تسا ، یکلام  بهذم 
مالـس شرای  ود  ربمایپ و  رب  هتفر ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر دجـسم  هب  تسا  هتـسیاش  يدروآ ، اجهب  هرمع  جـح و  هک  یماـگنه 

([ هلآ هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  دجسم  رد  هتفر ، عیقب  هب  نیعبات  هباحص و  رگید  روبق  ترایز  يارب  سپس  ینک ، اعد  ناشیا  دزن  یهد و 
. دوش كرت  لامعا  نیا  ییاناوت ، تروص  رد  تسین  هتسیاش  يرازگب و  زامن 

ص86. ج2 ، یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 1
ص88. نامه ، - 2
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دزن ياعد  و  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ رب  نداد  مالس  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  دجـسم  هب  نتفر  : » دیرگنب وا  مالک  هب 

. دراد هراشا  ام  عوضوم  هب  حیرص  روطهب  ترابع  نیا  عقاو ، رد  وا . »

یفنح بهذم  ناگرزب  هفینحوبا و  ماما  . 1

: تسا هدمآ  بابللا » حرش   » رد
اب رگا  دور و  ترایز  هب  سپـس  دنک ، زاغآ  جح  اب  یجاح  هکنیا  رتهب  دـشاب  بجاو  جـح  ماجنا  رگا  تسا  هدرک  تیاور  هفینحوبا »  » زا نسح 

(1) تسا . زیاج  زین  دنک  زاغآ  ترایز 
([( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ ربـق  تراـیز  نوماریپ  موس ، بلطم  شخب  رد  ، ) (2)« ریدـقلا حـتف   » رد یفنح » مامه  نب  لامک   » ققحم ماما 

: دیوگیم
ییاناوت هک  یسک  يارب  هک  تسا  هدمآ  راتخملا » حرـش   » و یـسراف » کسانم   » رد تسا و  تابحتـسم  نیرتهب  زا  ترایز  دناهتفگ : ام  خیاشم 

. تسا کیدزن  بوجو  هب  لمع  نیا  دراد ،
: دیوگیم همادا  رد 

، دـش لصاح  ربق  ترایز  هک  هاگنآ  دـنک و  تین  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  اـهنت  هک  تسا  نآ  رتهب  ریقح ، نیا  هاـگن  زا 
. تسا راوگرزب  نآ  ماقم  تشادگرزب  میظعت و  ینوزف  راک ، نیا  رد  اریز  دنک ؛ مادقا  دجسم  ترایز  يارب 

ص257. ج2 ، نیدباعنبا ، راتخملا ، ردلا  یلع  راتحملا  در  - 1
ص336. ج2 ، ریدقلا ، حتف  - 2
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: دسیونیم نینچ  نخس ، نیا  رب  قیلعت  رد  يریمشک »  » همالع

هیلع و هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  ناینیـشیپ  زا  رفن  رازه  نارازه  تسا . قح  نم  دزن  هلآ )]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ ربق  تراـیز   ) نآ
نتشاد رظن  رد  نودب  تسا ، هدوب  دجسم  اهنت  ناشتین  هکنیا  دنتـسناد . تابرقت  نیرتگرزب  زا  ار  نآ  دندرک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  هلآ ])

(1). دناهدرک تین  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  ًاعطق  اهنآ  هکلب  تسا ، لطاب  هکرابم  هضور 
: تسا هدمآ  راتخملا » ّردلا  یلع  راتحملا  در   » باتک رد 

نیا تسا ، هدمآ  بابللا »  » رد هکنانچ  تسا ، بحتسم  هک  دنراد  عامجا  ناناملسم  همه  ینعی  تسا ، » بحتـسم  ترایز ] : »] دیوگیم هکنیا 
. تسا هدش  رکذ  بابللا » حرش   » رد هک  تسا  یبلطم  هب  هراشا  تسا ، » بجاو  هدش  هتفگ  هکلب   » هک فنصم  ترابع 

« . مدرک نایب  ار  نآ  هیوفطصملا » ةرایزلا  یف  يوبنلا  ةردلا   » باتک رد  هکنانچ  : » دیوگیم يو 
(2) « . دناهتفریذپ ار  هاگدید  نیا  یخرب  : » دیوگیم دروآیم و  رجحنبا  زا  ار  نآ  حنملا »  » هیشاح رد  یلمرلاریخ »  » نینچمه

: تسا هدمآ  ریدقلا » حتف   » رد نینچمه 
: تفگیم داتسیایم و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ فیرش  ربق  لباقم  درکیم ، ترایز  ار  هنیدم  هفینحوبا  ماما  هک  یماگنه 

اکاضِِرب ینِضراَو  َكِدوِجب  یل  دُج  يرَولا  َزنَک  ای  َنیَلَقَثلا  َمَرکَأ  ای 

ص433. ج2 ، يراخبلا ، حیحص  یلع  يرابلا  ضیف  - 1
ص257. ج2 ، راتخملا ، ردلا  یلع  راتحملا  در  - 2
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اکاوِس ِمانَالا  یف  ِۀفینَح  یبأل  نُکی  َملَو  َکنِم  ِدوجلا  یف  ٌعِماط  اَنَأ 

؛ نادرگ یضار  دوخ  ياضر  هب  ارم  شخبب و  نم  رب  دوخ  دوج  زا  ناگدیرفآ ! هنیجنگ  يا  سنا ! نج و  نیرتیمارگ  يا 
. درادن ار  وت  زج  یسک  قیالخ ، نایم  رد  هفینحوبا  مراودیما و  وت  ششخب  هب  نم 

: دیوگیم هک  تسا  هدرک  ادتقا  براق » نب  داوس  ، » راوگرزب یباحص  هب  تایبا  نیا  رد 
ِبِراق ِنب  ِداوَس  َع-ن  -ًال  یتَف ٍنغُِمِب  ٍۀَعافَش  وذ  َموی ال  ًاعیفَش  یل  نُکَف 

. دنک نامرد  براق » نب  داوس   » زا يدرد  هک  تسین  يرگتعافش  هک  يزور  شاب  نم  عیفش 

یعفاش ناملاع  لاوقا  . 2

يزاریش قاحساوبا  ماما 

: دیوگیم بذهملا »  » رد يزاریش » قاحساوبا   » ماما
تَبَجَو يربَق  َراز  نَم  : » دومرف هک  اجنآ  تسا . بحتسم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  ربق  ترایز  هدرک ، تیاور  رمعنبا  هک  هنوگنآ 

هللا یلص   ]) ادخلوسر دجـسم  رد  ندرازگزامن  نینچمه  تسا . » بجاو  وا  قح  رد  متعافـش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سک  ره  « ؛ » یتعافَـش َُهل 
: دومرف هکنانچ  تسا ؛ بحتسم  هلآ ]) هیلع و 

دجاسم رگید  رد  زامن  تعکر  رازه  اب  ربارب  نم ، دجـسم  رد  زامن  « ؛ » دِجاسَْملا َنِم  ُهاوِس  امیف  ٍةالَـص  َفلَأ  ُلِدعَت  اذـه  يدِجـسَم  یف  ٌةالَـص  »
(1) « . تسا

ص324. ج1 ، بذهملا ، - 1
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يوون ماما 

: دیوگیم هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  دروم  رد  بذهملا » حرش  عومجملا   » رد يوون » فرش  نب  نیدلا  ییحم  ایرکزوبا   » ماما
بحتـسم نارازگهرمع  جاجح و  رب  تسا . تادابع  نیرتهب  تابرقت و  نیرتمهم  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  ربق  ترایز  هکنادب 

هب نتفر  برقت و  ترایز ، اب  رئاز  دـنورب و  هنیدـم  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تراـیز  يارب  هکم ، زا  تشگزاـب  رد  هک  تسا  دـکؤم 
(1). دنکیم دصق  ار  نآ  رد  ندرازگزامن  دجسم و 

« تسا بحتسم  جح  زا  سپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر ربق  ترایز  مزمز و  بآ  ندیشون  : » دیوگیم جاهنملا »  » رد نینچمه  يوون 
(2).

: دیازفایم دیوگیم و  ار  نآ  دننام  زین  حاضیالا »  » رد يو 
نوچ دتـسرف و  دورد  مالـس و  رایـسب  شیارب  هار  رد  دوـشیم ، یهار  ترـضح  نآ  تراـیز  دـصق  هب  هک  یماـگنه  رئاز  هک  تسا  بحتـسم 

شبیـصن ار  ناشیا  ترایز  هک  دهاوخب  یلاعت  دنوادخ  زا  دیازفیب و  دوخ  دورد  مالـس و  رب  داتفا ، هنیدـم  ياههناخ  اهتخرد و  رب  شمـشچ 
(3). دریذپب وا  زا  دنک و 

یلحم ماما 

زا ثیدح  رد  : » دیوگیم دنکیم و  رارقا  تسا  هتـشون  يوون  ماما  هچنآ  هب  جاهنملا  حرـش  رد  یلحم » دمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  لالج   » ماما
[ ربمایپ  ] ناشیا

ص272. ج8 ، بذهملا ، - 1
ص488. يوون ، کسانملا ، یف  حاضیالا  ص125 ؛ ج2 ، هیلع ، یلحملا  حرشب  جاهنملا  - 2

ص489. کسانملا ، یف  حاضیالا  - 3
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: » تسا هدمآ 

« . تسا هدرک  افج  نم  رب  دنکن ، ترایز  ارم  درازگ و  جح  سک  ره  « ؛ » ینافَج دَقَف  ینرُزَی  َملَو  َّجَح  نَم 
: دناهدروآ هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ زا  زین  نارگید  و  ینطقراد » . » دناهدرک تیاور  نارگید  و  لماکلا »  » رد يدعنبا »  » ار ثیدح  نیا 

« . تسا بجاو  وا  قح  رد  متعافش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سک  ره  « ؛ (1) یتَعافَش »  َُهل  تَبَجَو  يربَق  َراز  نَم  » 
« ینیبرش بیطخ   » و یلمر » « ، » یمتیهلا رجحنبا  « ، » يراصنا ایرکز   » ماما

سابعلاوبا دمحم  نیدـلا  سمـش   » ماما »(2)و  بالطلاجـهنم یلع  باهولا  حـتف   » رد يراصنا » اـیرکز  ییحیوبا   » مالـسالاخیش ماـما  نینچمه 
. دناهدرک رکذ  ار  نآ  (3)« جاهنملاحرش یف  جاتحملا  ۀیاهن   » رد یلمر »

ترـضح نآ  ربق  ترایز  : » تسا هتـشون  هنوگنیا  (4) جاهنملا » حرـش  یف  جاتحملا  ینغم   » رد زین  ینیبرـش » بیطخ  دـمحم  نب  دـمحم  ماما  »
« . تسا برقت  ياههار  نیرترب  زا  رازگهرمع  یجاح و  ریغ  يارب  یتح 

: دیوگیم جاهنملا »  » حرش رد  یمتیه » رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  ، » ثدحم هیقف  ماما 
هراب نیا  رد  هکره  دراد . یناوریپ  هاگدـید  نیا  تسا و  بجاو  دـناهتفگ  هکلب  بحتـسم ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  ربق  تراـیز 

قلعتم هچنآ  ره  بادآ و  لیالد و  همه  اب  ار  نآ  هک  روطنامه  تسا . هارمگ  دزرو ، تفلاخم 

ص125. ج2 ، جاهنملا ، یلع  یلحملا  حرش  - 1
ص149. ج1 ، باهولا ، حتف  - 2

ص319. ج3 ، جاتحملا ، ۀیاهن  - 3
ص512. ج1 ، جاتحملا ، ینغم  - 4
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ثیدح نینچمه  ماهدرک . نایب  مرکملا » يوبنلا  فیرشلا  ربقلا  ةرایز  یف  مظنملا  رهوجلا   » ریظنیب باتک  رد  تسا  نآ  هب 

(1). تسا حیحص  تسا » بجاو  وا  قح  رد  متعافش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سکره  یتَعافَش « ؛ » َُهل  ْتَبَجَو  يربَق  َراز  نَم  »
هیلع و هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تراـیز  هک  نادـب  : » دـیوگیم مرکملا » يوبنلا  فیرـشلا  ربـقلا  ةراـیز  یف  مظنملا  رهوجلا   » باـتک رد  رجحنبا » »

« . تسا هدیدنسپ  عورشم و  يرما  سایق ، هیاپ  رب  زین  تما و  عامجا  تنس ، باتک و  رظن  زا  هلآ ،])
: یلاعت دنوادخ  شیامرف  نیا  ینآرق  لیلد  اما 

(64 ءاسن :  ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
بلط ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  هب  دـندراذگیم ) اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ) دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و 

. دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  ًاعطق  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ 
اب راک  نیا  هتبلا  هک  ناشیا  دزن  یهاوخشزرمآ  رافغتـسا و  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  دزن  نتفر  هب  تما  قیوشت  رب  دراد  تلالد 

. دریذپیمن نایاپ  ترضح  نآ  گرم 
بلط و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  دزن  ندمآ  هب  دنوادخ ، نتفای  میحر  باوت و  هک  تسه  زین  بلطم  نیا  رگنایب  نینچمه  هیآ  نیا 

. دراد یگتسب  اهنآ  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر رافغتسا  زین  شزرمآ و 

ص144. ج4 ، یمتیه ، رجحنبا  جاهنملا ، حرشب  جاتحملا  ۀفحت  - 1
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(19 دـمحم : « . ) هاوخب شزرمآ  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دوخ و  هانگ  يارب  و  « ؛  ِتاـنِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  َِکْبنَذـِل  ْرِفْغَتْـسا  َو  هیآ  هب  هجوت  اـب 

. دوشیم نانمؤم  همه  لماش  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ یهاوخشزرمآ 
ربمایپ دزن  هک  یماگنه  سپ  تسا . هدش  تشادرب  نیمه  هیآ ، نیا  زا  هک  هدـمآ  هباحـص  یخرب  زا  حیحـص  ییاهتیاور  ملـسم » حیحـص   » رد

رخأت هک  یبلطم  هیآ  نیا  رد  دوشیم . مهارف  دنوادخ  شـشخب  يارب  هناگ  هس  روما  دننکیم و  رافغتـسا  دـنوریم ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص  ])
رافغتسا هک  دنکیمن  یتوافت  تسه . نآ  لامتحا  هکلب  درادن . دوجو  دنک ، نایب  ار  اهنآ  رافغتسا  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رافغتـسا 

لماش ناشیا  یهاوخشزرمآ  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ دزن  ناشندمآ  اب  هک  تسا  نیا  مهم  هکلب  دشاب ، رخؤم  ای  مدـقم  ترـضح  نآ 
، مینک فطع  َكُؤاج  رب  ار  نآ  رگا  اما  مینک ، فطع  َهللا  اورِفْغَتـساَف  رب  ار  ُلوسَّرلا  ُمَُهل  َرَفغَتـسا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوشیم . ناـشلاح 
، تسین ترـضح  تایح  نامز  هب  طورـشم  تما ، يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رافغتـسا  مییوگب  رگا  اما  تسین . نآ  هب  يزاـین  رگید 
رب فطع  تسا ، ریذـپناکما  وا  گرم  زا  سپ  تما  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر رافغتـسا  هک  یماگنه  ثیداحا ، تلالد  ربانب 

دیدرتیب تسا . نشور  يرما  تما  قح  رد  ناشیا  ینابرهم  تقفش و  لامک  رگید ، يوس  زا  دروآیمن . دوجو  هب  یلکـشم  زین  َهللا  اورِفغَتـساَف 
هچ هدش  رکذ  هیآ  رد  هک  ياهناگهس  روما  هاگنآ  دنکیمن . اهر  ار  دنکیم  رافغتـسا  راگدرورپ  هاگرد  هب  هدـمآ و  وا  دزن  هک  یـسک  ناشیا 

. دوشیم لصاح  هدننکرافغتسا  يارب  ترضح ، نآ  گرم  زا  سپ  هچ  تایح و  نامز  رد 
رد هچ  تما  مومع  يارب  تسا ، هدـش  لزان  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تایح  ناـمز  رد  یـصخشم  موق  يارب  دـنچ  ره  همیرک ، هیآ  نیا 

میمعت  وا ، گرم  زا  سپ  هچ  تایح و  نامز 
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رـضاح ناـشیا  ربـق  دزن  هک  یـسک  يارب  دـناهدرک و  تشادرب  ار  ناگدـننکترایز  موـمع  هیآ  نیا  زا  اـملع  لـیلد ، نیمه  هـب  دـنکیم . ادـیپ 
تئارق بهاذم ، همه  نافنصم  ناخروم و  یبتع ، »  » تیاکح قبط  هک  روطنامه  دهاوخب ؛ ششخب  ادخ  زا  هک  دناهتسناد  بحتـسم  دوشیم ،

هیآ نیا  دروم  رد  ار  مومع  رب  تلالد  طرش  ماقم  رد  َكُؤاج  ظفل  ندش  عقاو  زا  اهنآ  دناهتسناد . تنس  زا  ار  نآ  بحتسم و  رئاز  يارب  ار  هیآ 
. دوشیم لماش  رفس  ریغ  ای  رفس  رد  کیدزن ، زا  هچ  رود و  زا  هچ  دنک ، هجوت  ترضح  نآ  هب  هک  ار  یسک  ره  مکح ، نیا  دناهدرک و  هدافا 

: دیامرفیم دنوادخ 
(100: ءاسن  ) ِهللا یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو 

. تسادخ رب  وا  شاداپ  دسر ، ارف  شگرم  سپس  دوش ، جراخ  وا  ربمایپ  ادخ و  يوس  هب  ترجاهم  ناونع  هب  دوخ  ۀناخ  زا  سک  ره  و 
قادصم هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  ترایز  دصق  هب  نتفر  رفـس  هک  دنکیمن  کش  دشاب ، هتـشاد  یملع  قوذ  ياهرذ  هک  یـسک 

رد ترایز  تسوا . تایح  نامز  رد  تراـیز  دـننامه  شتاـفو ، زا  سپ  ترـضح  نآ  تراـیز  زین  تسا و  شلوسر  ادـخ و  هار  رد  ترجاـهم 
. دوشیم لماش  زین  ار  تافو  زا  سپ  نآرق ، صن  ربانب  تسا و  لخاد  هیآ  رد  ًاعطق  تایح ، نامز 

ترایز تیعورشم  رب  تیولوا  سایق 
همه رب  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص   ]) دمحم ترضح  مالسا  ربمایپ  ربق  تسا . هدش  دیکأت  رایسب  نتفر  روبق  ترایز  هب  ربتعم  حیحص و  ِتنس  قبط 

دراد و  یگتسیاش  يرترب و  اهربق 
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لها ترایز  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  دراو  حیحص  یتیاور  رد  نینچمه  تسین . سایق  لباق  روبق  رگید  اب  یتح 

كربت تشادـگرزب و  یگتـسیاش  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  دوجو ، نیا  اـب  سپ  تفریم ، دـحا »  » يادهـش عیقب و 
. میباییم تسد  گرزب  یتکرب  تمحر و  هب  ناشیا ، فیرش  ربق  دزن  نامیاهدورد  مالس و  اب  زین  ام  قیرط  نیا  زا  دراد و  نتسج 

ترایز تیعورشم  رب  عامجا 

هلئـسم نیا  رد  هک  دـناهتفگ  دـنزادرپیم -  یفالتخا  یهقف  لئاسم  لقن  هب  هک  مالـسا -  سدـقم  تعیرـش  نادنمـشناد  ناـهیقف و  زا  یهورگ 
ار راک  نیا  نیشیپ  ياملع  رتشیب  هتبلا  تسا . لمع  نیا  ندوب  بجاو  ای  بحتسم  زا  یشان  هلئسم ، نیا  رد  فالتخا  دوجو  دراد . دوجو  عامجا 
رد زامن  ندناوخ  فاکتعا و  دصق  نودب  ترایز -  دـصق  هب  رفـس  بجاو ، بحتـسم و  لوق  ود  زا  کی  ره  يانبم  رب  دنتـسنادیم . بحتـسم 

ناماما یخرب  تسا . بوجو  هب  کیدزن  تراـیز ، مکح  هیفنح »  » بهذـم قبط  ورنیازا ، تسا . برقت  ياـههار  نیرتمهم  زا  یبنلا -  دجـسم 
تلـالد نآ  رب  زین  حیرـص  حیحـص و  ثیداـحا  تسا . بجاو  ياهتنـس  زا  نـیا  دـناهتفگ  رگید  یخرب  دناهتـسناد و  بـجاو  ار  نآ  یکلاـم 

. دنکیم
هیلع و هللا  یلـص   ]) لوسر ترـضح  درادن . دوجو  اهنآ  رد  یهاگآ  تریـصب و  رون  هک  دـنراد  دـیدرت  هلئـسم  نیا  رد  یناسک  طقف  نیاربانب ،

: » دناهدومرف هلآ ])
هدـمآ اهتیاور  یخرب  رد  و  دوشیم » بجاو  وا  قح  رد  متعافـش  دـنک ، تراـیز  ارم  ربق  سک  ره  « ؛ (1)  « یتَعافَـش َُهل  تَبَجَو  يربَق  َراز  نَم 

: » تسا
َُهل تَّلَح 

ص 2. ج 4 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
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. دناهتسناد حیحص  ار  نآ  مه  ثیدح  نایاوشیپ  زا  یهورگ  هک  تسا » لالح  وا  رب  متعافش  « ؛ (1)  « یتَعافَش

: دیوگیم رجحنبا »  » ماما
ادـخلوسر ترایز  ندوب  بحتـسم  رد  رهاظ  زین  تایاور  هیقب  دـننکیم . نایب  ار  تراـیز  ندوب  بحتـسم  تحارـص  هب  ثیداـحا ، نیا  رتشیب 

درم و يارب  ناشیا - تافو  زا  سپ  هچ  تایح و  نامز  رد  هچ  ار -  ترضح  نآ  ترایز  تایاور  نیا  یتح  دنتـسه . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص  ])
نآ ترایز  يارب  نتـسب  رفـس  راب  تلیـضف  هک  تسا  تایاور  نیمه  هب  لالدتـسا  اـب  دـنهدیم . رارق  دـیکأت  دروم  کـیدزن ، اـی  رود  زا  نز و 

(2). دوشیم تابثا  نانز  يارب  یتح  ترایز  ندوب  بحتسم  ترضح و 

ترایز بادآ  رد  یعفاش  يوون  نخس 

يرامشیب ياهمان  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر رهش  هنیدم  هک  نادب  : » دیوگیم حاضیالا »  » مشش باب  رد  ق ، ) م 676ه . « ) يوون »
[. تسا هدرک  رکذ  زین  ار  اهنآ  هیمست  هجو  هدرک و  عمج  ار  اهنآ  يوون  « ] دراد

: دیوگیم سپس 
ادـخ لوسر  تبرت  ترایز  يارب  دـندرگیم ، زاب  هکم  زا  نارازگهرمع  جاجح و  هک  یماـگنه  لوا : تسا ؛ حرطم  هلئـسم  دـنچ  هراـب  نیا  رد 

. تسا برقت  ياههار  نیرتگرزب  زا  راک  نیا  دنوشیم و  هنیدم  یهار  ص ]) ])
: دناهدرک تیاور  رمعنبا »  » زا شیوخ  دنس  اب  ینطقراد ، »  » و رازب » »

ص 191. هبشلا ، عفد  - 1
.55  - 47 صص یمتیه ، رجحنبا  مظنملا ، رهوجلا  زا  صیخلت  - 2
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: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر

« . تسا بجاو  وا  قح  رد  متعافش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سکره  « ؛ » یتَعافَش َُهل  تَبَجَو  يربَق  َراز  نَم  » 
: دسیونیم ترضح  نآ  ترایز  بادآ  رد  وا 

نیرتنییاپ هب  یتسیایم و  رس  يالاب  زا  یعارذ  راهچ  هلـصاف  رد  ینکیم . ربق  راوید  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  ییآیم و  كرابم  ربق  دزن  هاگنآ 
ییایند ياهیگتـسباو  زا  ار  لد  يزادـنایم و  ورف  ار  دوخ  ناگدـید  ترـضح  نآ  هوکـش  تبیه و  ریثأت  تحت  رد  ینکیم و  هاگن  ربق  هطقن 

هیلع هللا  یلـص   ]) ادخلوسر هب  هاگنآ  یهدیم . ياج  دوخ  لد  رد  ار  شترـضح  هاگلزنم و  ناکم و  نیا  تمظع  نآ ، ياج  هب  یناهریم و 
یـسک رگا  ادخ . » لوسر  يا  وت  رب  مالـس  : » ییوگیم دنلب  نادنچ  هن  يادص  اب  يربب . الاب  ار  تیادص  هکنیا  نودب  یهدیم ، مالـس  هلآ ]) و 

« وت رب  مالس  نالف  دنزرف  ینالف  بناج  زا  ادخ  لوسر  يا  : » دیوگب دیاب  دهد ، مالس  ادخ  لوسر  هب  وا  تباین  هب  هک  دوب  هدرک  شرافـس  وا  هب 
کی هزادنا  هب  سپس  رکبوبا . »! يا  وت  رب  مالـس  : » دیوگب دهدب و  مالـس  رکبوبا »  » هب دنک و  تکرح  تسار  زا  عارذ  کی  هزادنا  هب  سپـس  . 

يورهبور شلوا ، هاـگیاج  هب  سپـس  رمع . »! ياوت  رب  مالـس  : » دـیوگب دـهد و  مالـس  رمع »  » هب اـت  دـخرچیم  تسار  تمـس  هب  رگید  عارذ 
. دهد رارق  ادخ  دزن  دوخ  عیفش  ار  وا  دوش و  لسوتم  ترضح  هب  شدوخ  يارب  ددرگ و  زاب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر 

: دیوگیم یبتع » . » دناهدرک تیاکح  یبتع »  » زا ار  نآ  ام  باحصا  هک  تسا  ینامه  دیوگیم ، ربق  رانک  رد  هک  ینانخس  نیرتوکین  زا 
دمآ و  نیشنهیداب  یبرع  درف  هک  مدوب  هتسشن  ادخ  لوسر  ربق  دزن 
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: دومرف دنوادخ  هک  مدینش  ادخ . لوسر  ياوت  رب  مالس  تفگ :

هب هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و  « ؛ ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
يارب مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  دـندراذگیم ) اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ) دـندرکیم متـس  دوخ 

« . دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ 
: دورس نینچ  سپس  مهدیم و  رارق  عیفش  مراگدرورپ  دزن  ار  وت  منکیم و  رافغتسا  مهانگ  زا  هکیلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  کنیا 

ُهُمَظعَأ ِعاقلِاب  تِنفُد  نَم  َریَخ  ای 
؛ تسا هدش  نیگآرطع  هپت  تشد و  نآ  شوخ  رطع  زا  دناهدش و  نوفدم  نیمز  نیرترب  رد  هک  یناسک  نیرتهب  يا 

؛ تسا مرک  دوج و  فافع ، نآ  رد  هک  يربق  ياهدیمرآ ، نآ  رد  وت  هک  يربق  يادف  مناج 
؛ دهدیم خر  یشزغل  نآ  رد  هک  یماگنه  دوشیم ، هتساوخ  قح  هار  رد  شتعافش  هک  یتسه  ياهدننکتعافش  وت 

داب . اهامش  رب  دبا  ات  نم  دورد  مالس و  درک و  مهاوخن  شومارف  دبا  ات  ار  وت  رای  ود 
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: دیوگیم یبتع 

ار دوخ  یبتع ! يا  دومرف : هک  مدید  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر باوخ  رد  دوبر . ار  منامـشچ  باوخ  تفر و  یبارعا  نآ  سپس 
. دیشخب ار  وا  یلاعت  دنوادخ  هک  هد  تراشب  وا  هب  ناسرب و  یبارعا  هب 

« . دنک ترایز  ار  دحا »  » يادهش روبق  هک  تسا  بحتسم  رازگجح  رب  : » دیوگیم سپس 
: دیوگیم يو 

دراد تسود  هچنآره  دناوخب و  یبنلادجـسم  رد  ار  عادو  زامن  تعکر  ود  تسا  بحتـسم  رگید ، ياج  ای  شنطو  هب  هنیدـم  زا  تشگزاب  رد 
(1). دزادرپب نآ  دننام  ندناوخاعد و  نداد و  مالس  هب  رگید  راب  دوش و  رضاح  لوسر  ربق  رس  رب  نینچمه  دنک . اعد 

ترایز هرابرد  یلبنح »  » نایاوشیپ مالک  . 3

هراشا

« همادقنبا دمحموبا   » ماما
: دیوگیم همادق » نب  هللادبع  نیدلا  قفوم  دمحموبا   » خیش

ادـخ لوسر  تسا و  بحتـسم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ ربق  تراـیز  هدرک ، تیاور  رمعنبا  هب  دانـسا  اـب  ینطقراد »  » هچنآ ساـسا  رب 
: دومرف

نامز رد  ارم  ییوگ  دنک ، ترایز  ارم  ربق  متافو  زا  سپ  درازگ و  جح  سکره  « ؛ » یتایَح یف  ینَراز  امَّنَأَکَف  یتافَو  َدَعب  يربَق  َرازَف  َّجَـح  نَم  »
: تسا هدمآ  تیاور  رد  و  تسا » هدرک  ترایز  متایح 

يربَق  َراز  نَم  »

.513 صص 487 -  کسانملا ، یف  حاضیالا  - 1
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« . تسا بجاو  وا  قح  رد  متعافش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سک  ره  « ؛ » یتَعافَش َُهل  تَبَجَو 

نب  ] دمحا اما  رمعنبا ، »  » زا دهاجم »  » زا ثیل »  » زا نامیلـس » نب  صفح  : » تسا نینچ  وا  تیاور  دنـس  دنکیم . لقن  دیعـس »  » ار لوا  تیاور 
: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  دنکیم  لقن  هریرهوبا »  » زا طیسق » نب  دیزی   » زا هللادبع »  » تیاور رد  لبنح ]

. َمالَّسلا ِهیَلَع  َّدُرَأ  یّتَح  یحور  َّیَلَع  ُهللا  َّدَر  ّالإ  يربَق  َدنِع  َّیَلَع  ُمِّلَُسی  ٍدَحَأ  نِم  ام 
. مهد باوج  ار  وا  مالس  ات  دنادرگیمزاب  نم  هب  ار  محور  دنوادخ  دهد ، مالس  نم  رب  مربق  دزن  یسک  هاگره  نیقی  هب 

ار هکم  تسا  هتسیاش  دهد . خر  ياهثداح  شیارب  مسرتیم  اریز  تسین ؛ وا  رب  یجرح  تسین ، شهار  رس  هنیدم  دوریم و  جح  هب  هک  یـسک 
(1). دزاسن لوغشم  نآ  ریغ  هب  ار  دوخ  دنک و  دصق  ریسم  نیرتهاتوک  زا 

: هدروآ یبتع »  » زا دمحموبا »  » خیش
دنوادخ هک  مدینـش  ادـخ ! لوسر  ياوت  رب  مالـس  تفگ : دـمآ و  نیـشنهیداب  یبرع  هک  مدوب  هتـسشن  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  دزن 
یماگنه نافلاخم ، نیا  رگا  و  « ؛ ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  دومرف :

مه ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  هب  دندراذگیم ] اپریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ] دندرکیم متـس  دوخ  هب  هک 
(64 ءاسن : « . ) دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب 

ص 588. ج 3 ، همادقنبا ، دمحموبا  ینغملا ، - 1
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: دورس ار  تایبا  نیا  سپس  مداد . رارق  عیفش  مراگدرورپ  دزن  ار  وت  هدرک و  رافغتسا  مهانگ  زا  هکیلاحرد  مدمآ  وت  دزن 

ُهُمَظعَأ ِعاقلِاب  تِنفُد  نَم  َریَخ  ای 
؛ تسا هدش  نیگآرطع  هپت  تشد و  نآ  شوخ  رطع  زا  دناهدش و  نوفدم  نیمز  نیرترب  رد  هک  یناسک  نیرتهب  يا 

. تسا مرک  دوج و  فافع ، نآ  رد  هک  يربق  ياهدیمرآ ، نآ  رد  وت  هک  يربق  يادف  مناج 
یبارعا هب  ار  دوخ  یبتع ! يا  دـیامرفیم : هک  مدـید  باوخ  رد  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ دوبر . ار  منامـشچ  باوخ  تفر و  یبارعا 

(1). دیزرمآ ار  وا  دنوادخ  هک  هد  تراشب  ناسرب و 

« همادق نب  جرفلاوبا   » ماما

، دوشیم غراف  جـح  زا  یجاح  هک  یماگنه  : » دـیوگیم ریبکلا » حرـشلا   » رد یلبنح  همادـق  نب  نامحرلادـبع  جرفلاوبا  نیدـلا  سمـش  خـیش 
(2) « . دنک ترایز  ار  شرای  ود  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  هک  تسا  بحتسم 

: دسیونیم يو  دنکیم . نایب  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ رب  نداد  مالس  بادآ  سپس  همادقنبا 
َْول َو  هک : تسا  قح  تمالک  یتفگ و  وت  اراگدرورپ  تفگ : دیاب  اجنآ  رد 

ص556. ج 3 ، ینغملا ، - 1
ص495. ج3 ، ریبکلا ، حرشلا  - 2
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دوخ هب  هک  یماگنه  نافلاخم ، نیا  رگا  و  اًمیِحَّر ؛ ًاباََّوت  َهللا  ْاوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهللا  ْاوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاَج  ْمُهَـسُفنَأ  ْاوُمَلَّظ  ذِإ  ْمُهَّنَأ 
اهنآ يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  هب  دندراذگیم ] اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ] دـندرکیم متس 

(64: ءاسن « . ) دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا 
هک مهاوخیم  وت  زا  ادخ ! يا  سپ ، مداد . رارق  عیفش  مراگدرورپ  دزن  ار  وت  هدرک و  رافغتـسا  مناهانگ  زا  هکیلاحرد  مدمآ  وت  دزن  نونکا ] ]

! اراگدرورپ يدرک . بجاو  دنتفر ، شدزن  ادـخ ] لوسر   ] وا تایح  تقو  هب  هک  یناسک  رب  هک  هنوگنامه  ینادرگ  بجاو  نم  رب  ار  شزرمآ 
هب دـیما  اـب  هد . رارق  نیرتراوـگرزب  نیرخآ ، نیلوا و  ناـیم  رد  ناگدـننکتساوخرد و  نیرتقـفوم  نارگتعافـش و  نـیلوا  ار  ترـضح  نآ 

. نانابرهم نیرتنابرهم  ياتتمحر 
: دیوگیم دمحا » « . » تسین بحتسم  نآ  ندیسوب  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  راوید  هب  ندیشک  تسد  : » دیوگیم سپس  همادقنبا 

طقف دندرکیمن و  سمل  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  هک  مدید  ار  هنیدـم  ياملع  : » دـیوگیم مرثا » ، » منادیمن ار  هلئـسم  نیا  نم  »
« . درکیم نینچ  زین  رمعنبا  : » دیوگیم هللادبعوبا » « . » دندادیم مالس  دنداتسیایم و  ییاج  رد 

رارق ربنم  رب  ص ])  ]) ربمایپ نتـسشن  لحم  رب  ار  شتـسد  هک  تسا  هدید  ار  رمعنبا  هک  دنکیم  تیاور  يراقلادـبع » نب  هللادـبع  نب  میهاربا  »
(1). دیشک تروص  رب  داد و 

ص495. ج3 ، ریبکلا ، حرشلا  - 1
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« یتوهب روصنم   » ماما

: دیوگیم عانقالا » نتم  نع  عانقلا  فاشک   » رد یتوهب  سنوی  نب  روصنم  خیش 
لیلد تسا . بحتـسم  رمع ، رکبوبا و  شرای ، ود  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  دوشیم ، غراف  جـح  زا  یجاـح  هک  یماـگنه 

: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  دنکیم  تیاور  رمعنبا »  » زا ینطقراد »  » هک تسا  یتیاور  رما ، نیا 
رد ارم  هک  ییوگ  دنک ، ترایز  ارم  ربق  متافو  زا  سپ  درازگ و  جح  سک  ره  « ؛ » یتایَح یف  ینَراز  امَّنَأَکَف  یتافَو  َدـَعب  يربَق  َرازَف  َّجَـح  نَم  »

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  تسا . » هدرک  ترایز  متایح  نامز 
. تسا هدرک  تیاور  ار  لوا  ترابع  دیعس » « . » دوشیم بجاو  وا  رب  متعافش  درازگ  جح  سک  ره  « ؛ » یتَعافَش َُهل  تَبَجَو  يربَق  َراز  نَم  »

: دیوگیم هللارصننبا » »
ندرازگ زا  سپ  یجاح  ترایز  اریز  تسا ؛ ترایز  يارب  رفس  بابحتسا  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  ندوب  بحتـسم  همزال 

(1). تسا هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  رفس  ندوب  بحتسم  هب  حیرصت  نیا ، تسین و  نکمم  رفس  دصق  نودب  جح ،

« یلبنح یحوتفلا  نیدلا  یقت  دمحم   » مالسالا خیش 

: دیوگیم یحوتف  خیش 
هلبق هب  ور  سپس  میهدیم . مالس  وا  هب  هداتسیا و  ربق  يورهبور  سپ  تسا ، بحتسم  شرای  ود  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز 

رد هدرک و 

ص598. ج2 ، یتوهب ، عانقلا ، فاشک  - 1
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ادص ندرکدـنلب  ربق و  هب  تسد  ندیـشک  تسا . مارح  ربق  نوماریپ  ندـیخرچ  فاوط و  مینکیم . اعد  هداتـسیا ، هفیرـش  هرجح  تسار  تمس 

. تسا هورکم  زین  نآ  دزن 

« یلبنح فسوی  نب  یعرم   » خیش

: دیوگیم بلاطلا » لیلد   » رد فسوی  نب  یعرم  خیش 
رازه اب  ربارب  دجسم  نیا  رد  زامن  تسا و  بحتسم  شدجسم  رد  زامن  تسا و  تنس  شرای ، ود  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز 
رگید رد  ندناوخ  زامن  تعکر  دصناپ  اب  یـصقالادجسم  رد  رازه و  دص  اب  مارحلادجـسم »  » رد زامن  تسا و  رگید  دجاسم  رد  زامن  تعکر 

(1). دنکیم يربارب  دجاسم ،

« حلفمنبا  » هیقف

وا و ربق  ترایز  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رب  تاولـص  : » دیوگیم عورفلا »  » رد حلفم  نب  دمحم  یـسدقم  نیدلا  سمـش  هیقف  همالع 
2(2) « . دهدیم مالس  هلبق ) هب  ور  هن   ) ناشیا هب  ور  رئاز  سپ  تسا . بحتسم  شرای  ود 

ص88. یلبنح ، یعرم  خیش  بلاطلالیلد ، - 1
ص523. ج3 ، حلفمنبا ، عورفلا ، - 2
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([ ص  ]) ربمایپ ربق  ترایز  یسیع و  ترضح 

هراشا

هنوگنیا هبیبحما »  » مالغ اطع ، »  » زا يربقم » دیعـس  یبا  نب  دیعـس   » زا قاحـسا » نب  دـمحم   » ثیدـح زا  كردتـسملا  رد  يروباـشین  مکاـح 
: دنکیم جارختسا 

هدـننکاپرب ياوشیپ  مکاـح و  ناونع  هب  میرم  نب  یـسیع  دومرف : هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوـسر  تفگیم : هک  مدینـش  هریرهوـبا »  » زا
نم رب  ات  دوشیم  رـضاح  نم  ربق  رب  دیامیپیم و  تین  ود  ره  هب  ای  هرمع و  ای  جح  دصق  هب  ار  هوک  ود  نایم  هاگرذگ  دیآیم و  دورف  تلادع 

. داتسرف مالس  وت  رب  هریرهوبا  دییوگب : دیدید  ار  وا  رگا  مناگدازردارب ! يا  دیوگیم : هریرهوبا  مهدیم . خساپ  ار  وا  مالس  دهد و  مالس 
(1) « . دناهدرکن رکذ  قایس  نیا  اب  ار  تیاور  نیا  يراخب »  » و ملسم »  » اما تسا ، حیحص  ثیدح  نیا  دنس  : » دیوگیم مکاح 

نیمه هب  تسا . » حیحص  تیاور ] : »] دیوگیم صیخلتلا »  » باتک رد  یبهذ 

ص651. ج2 ، كردتسملا ، - 1
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. تسا هتفریذپ  ار  نآ  یبهذ  هدرک و  حیحصت  ار  نآ  مکاح  هک  تسا  یثیدح  نیا  دوشیم  هتفگ  لیلد ،

دنـس ندوبینالوط  لـیلد  ناـیب  نمـض  نآ ، رد  هک  دراد  يدـنمدوس  راتـشون  دروم  نیا  رد  حودـمم » دیعـس  دومحم  خیـش   » ثدـحم همـالع 
: دیوگیم قاحسانبا » »

داـجیا یلکـشم  ثیدـح ، نیا  ندینـش  هب  قاحـسا » نب  دـمحم   » ندرکن حیرـصت  هک  مـیدروآ  ثیدـح 33  هحفـص 292 ، هراـنملا » عفر   » رد
. میازفایمن نآ  هب  يرگید  بلطم  لیلد ، نیمه  هب  دنکیمن .

نایاوشیپ زا  ود  نآ  تساّربم . دنک ، در  ار  شتحص  هچره  زا  ثیدح  نیا  اهنآ  رظن  زا  هک  تسانعم  نیدب  یبهذ ، نینچمه  مکاح و  حیحـصت 
ار لهاست  نیا  یبهذ ، يوس  زا  تیاور  حیحـصت  دناهدرک ، فصو  لهاست  هب  ار  مکاح  یخرب  مییوگب  رگا  یتح  دنتـسه ؛ ثیدح  ناظفاح  و 

. دنکیم ناربج 
هب تسا . هدرک  ناربج  ار  تیاور  نیا  ندینـش  هب  قاحـسانبا  ندرکن  حیرـصت  هک  دـناهدوب  هاگآ  یلیالد  اههناشن و  زا  یبهذ  مکاح و  دـیاش 

ناـگرزب و زا  یهورگ  اـما  تسا . هدـش  لـقن  ینوگاـنوگ  تاراـبع  اـب  تیاور  نیا  تسا و  ناوارف  ثیدـح  نیا  لـقن  ياـهقیرط  هکنیا  هژیو 
هلمج زا  تسا ، ) هدرکن  حیرـصت  نآ  ندینـش  هب  وا  هک  دنچ  ره   ) دناهتفریذپ ار  قاحـسانبا  ثیدح  رخأتم ، مدقتم و  سانـشثیدح  ناظفاح 
. تسا يأر  مه  يذمرت  اب  يذمرتلا » ننس   » حرش رد  و  ةریسلا »  » روهشم باتک  همدقم  رد  زین ، سانلا » دیسنبا  حتفلاوبا  ظفاح  « . » يذمرت »

یلعیوبا لقن  هب  تیاور  دنس 

زا رخصیبا » طارخ  دایز  نب  دیمح   » هک دنکیم  جارختـسا  ار  نآ  مکاح ، دانـسا  زا  رتحیحـص  يدانـسا  اب  دنـسملا »  » رد یلـصوم » یلعیوبا  »
زا  يربقم » دیعس  »
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یسیع تسوا ، تسد  هب  مساقلاوبا  ناج  هک  یسک  هب  مسق  : » دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هک  مدینـش  : » دنکیم لقن  هریرهوبا 

ار وا  خـساپ  سپ  دـمحم ! يا  دـیوگیم : دوـشیم و  رـضاح  نم  ربـق  رـس  رب  سپـس  : » تسا هدـمآ  همادا ، رد  دـیآیم . ». . . دورف  مـیرم  نـب 
(1) « . مهدیم

. تسا يوق  یعبنم  وا  تسا . ملسم » حیحص   » لاجر زا  وگتسار و  يدرف  دایز » نب  دیمح  : » دیوگیم دومحم » خیش  »
بلاطملا  » رد رجحنبا » ظفاح   » هک میاهدروآ  نآ  دروم  رد  میدرک و  رکذ  ار  نآ  ترایز ، تیعورـشم  ثحب  رد  میهافملا »  » باتک رد  زین  ام 

(3). تسا هدرک  لقن  ار  نآ  (2)« ۀیلاعلا

راجنلا نبا  لقن  هب  تیاور  دنس 

هیلع و هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  هک  دنکیم  تیاور  هریرهوبا  زا  يربقم »  » زا رجاهملا » نب  دیز  نب  دمحم   » زا هنیمثلا » ةردـلا   » رد راجنلانبا » »
(4) « . مهدیم ار  وا  مالس  باوج  هنیآ  ره  دهدیم ، مالس  نم  رب  و  مربق . . . رانک  دیآیم  میرم  نب  یسیع  انامه  : » دومرف هلآ ])

زا هلابند  ود  نیا  نیاربانب ، تسا . ملـسم  لاجر  زا  دامتعا و  دروم  يو  تسا . هنیدـم  لها  و  ذـفنقنبا »  » نامه رجاـهم ، » نب  دـیز  نب  دـمحم  »
تسا . قاحسانب » دمحم  »

ص462. ج11 ، یلصوملا ، یلعییبا  دنسم ، - 1
ص 23 . ج 4 ، نامه ، - 2

ص260. ینسح ، یکلام  يولع  نب  دمحم  ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 3
ص221. راجننبا ، هنیدملا ، خیرات  یف  هنیمثلا  ةردلا  - 4
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تساهدنس لاصتا  دیکأت  يور  زا  تسا ،-  هدمآ  كردتسملا  رد  هک  هریرهوبا -  و  دیعـس »  » نایم هقلح  رد  رتشیب  نایوار  رکذ  اهتیاور ، رد 

. تسا هدینش  درگاش  زا  ار  ثیدح  هک  هدوب  نیا  نآ  یتسرد  طرش  و 
ثیدح یبهذ ، مکاح و  هتفگ  هب  انب  تسا . هدرک  حیرـصت  هریرهوبا  زا  ندینـش  رب  يربقم » دیعـس  ، » دمآ یلعییبا » دنـسم   » رد هک  روطنامه 
خساپ و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) دمحم ترضح  نایناهج  رورس  ترایز  دصق  هب  مالسلا ) هیلع   ) میرم نب  یسیع  رفس  ثیدح  تسا . حیحص 

. دوشیم یشان  ناربمایپ  همه  رورس  ربارب  رد  ناربمایپ  بدا  لامک  تیاعر  زا  نیا  تسا و  حیرص  ترضح ، نآ  مالس 

دناهتسناد فیعض  ار  ثیدح  نیا  هک  یناسک  خساپ 

: زا تسا  ترابع  لیالد  نآ  زا  یخرب  دناهدرک ؛ هیکت  یهاو  لیالد  هب  نآ ، ياهفعض  ثیدح و  نیا  دروم  رد  یخرب 
؛ تسا هدش  هتفگ  مه  هنیهج »  » مالغ هک  هبیبحما  مالغ  اطع  ندوب  لوهجم  - 

؛ قاحسانبا ياهدنس  هلسلس  ندش  ینالوط  - 
. قاحسانبا دانِسا  رد  فالتخا  - 

: دیوگیم دومحم » خیش  »
یلیالد نینچ  نآ  نتـشاد  رظن  رد  اـب  هتـشاد و  یهاـگآ  قاحـسانبا »  » قیرط زا  طـقف  دـقتنم  اریز  تسا ؛ یهاو  یلیـالد  نیا  هک  تسا  نشور 

. تسین دراو  اهلاکشا  نیا  وا ، ریغ  هن  قاحسانبا و  قیرط  رد  هن  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  تسا . هدروآ 
هب  ش2217 ، ) « ) ننسلا  » رد ییاسن  زین  هنیهج ، ای  هبیبحما  یلوم ، ءاطع  هرابرد 
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وا هدرک و  حیرـصت  نآ  هب  هظقوملا »  » رد زین ، یبهذ  دـندامتعا . دروم  هدروآ ، شیوخ  ننـسلا  رد  ییاسن  هک  ینایوار  دـنکیم . لالدتـسا  نآ 

دروم زین  دارفا  نیا  ثیدـح  تسا . هتخانـشان  نیعبات  زا  اطع  نیاربانب ، تسا . هدرک  تیاور  وا  زا  زین  يربقم » دیعـس   » ظفاح ماما  تسا . یعبات 
تیاور رد  اطع  دـناهدرک . هراـشا  نآ  هب  ثیدـحلا » مولع  همدـقم   » رد حالـصلانبا »  » هلمج زا  یگرزب  ناـظفاح  هک  هنوگناـمه  تسا ؛ لوبق 

. تسا هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  دیعس »  » هک تسا  یتیاور  نآ ، لصا  تسا . هدماین  هنیمثلا » ةردلا   » و یلعییبا » »
هک تسا  یتیاور  هب  نایوار  ندوزفا  طقف  راک  نیا  اریز  دنکیمن ؛ دراو  تیاور  لصا  هب  ياهشدخ  داتسا ، درگاش و  نایم  داتسا  کی  مان  رکذ 

. تسا لصتم  نآ  دنس 
. میدروآ ار  یبلاطم  قاحسانبا  دنس  هلسلس  ندوب  ینالوط  ینعی  مود ، لاکشا  هرابرد  نیا ، زا  شیپ 

. تسا طوبرم  شدانسا  رد  قاحسانبا » فالتخا   » هب موس  لاکشا 
قیرط (1) لـلعلا »  » باـتک رد  هعرزوبا »  » تسا و قاحـسانبا  قیرط  صوصخم  اـهنت  فـالتخا ، نیا  هک  مییوگب  دـیاب  لاکـشا  نیا  خـساپ  رد 

. تسا هداد  حیجرت  ار  مکاح 
ار ثیدح  رابتعا  یتافالتخا  طقف  هکلب  دوشیمن ، ثیدح  يرابتعایب  بجوم  دنـس ، قیرط و  رد  فالتخا  هنوگره  دوجو  هکنیا ، رگید  هتکن 

هقث و نایم  فالتخا ، ای  داد  حیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  ناوتن  هک  دنکیم  رادهشدخ 

ص413. ج2 ، للعلا ، - 1
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نیا دروآیمن . شیپ  ار  یلکشم  هجو  چیه  هب  ثیدح ، نیا  دننام  دشاب  هقث  دارفا  نیب  زا  هقث  يوار  نییعت  رد  فالتخا  رگا  اما  دشاب . فیعض 

. دوشیم هتسناد  متاحیبا » نبا  « » ثیدحلا للع   » باتک هب  هعجارم  اب  بلطم 
تشذگ رتشیپ  مکاح  قیرط  حیجرت  دناسریمن . يررـض  فالتخا  مه  زاب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  هوجو  زا  یکی  حیجرت  ناکما  یتقو  نینچمه 

نخـس تسا . حیحـص  ثیدح  نیاربانب ، تسا . دـهاش  ود  وا  ثیدـح  يارب  هک  میتفگ  تسا و  قاحـسانبا  قیرط  رـس  رب  اهنت  فالتخا  نیا  و 
کی رب  اـهنت  ار  شنخـس  يوار  هکلب  هدرکن ، عمج  اـجکی  ار  تیاور  قرط  همه  اریز  تسین ؛ ینتفریذـپ  زین  ثیدـح  نیا  تحـص  ناـفلاخم 

تسا . هتشاد  دوجو  ثیدح  نیا  يارب  زین  لاکشا  زا  یلاخ  رگید  ياهقیرط  هکیلاحرد  تسا ، هداد  رارق  قیرط 
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([ ص  ]) ربمایپ هب  نداد  مالس 

شربق دزن  ص ])  ]) ربمایپ هب  نداد  مالس  رد  ناینیشیپ  مامتها 

رب مالس  : » تفگیم دمآیم و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  دزن  تشگیم ، زاب  رفـس  زا  هک  یماگنه  رمعنبا  حیحـص ، یتیاور  هیاپ  رب 
« . ردپ يا  وت  رب  مالس  قیدص ، رکبوبا  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  وت 

مالس و رمع  رکبوبا و  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رب  داتـسیا و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  دزن  رمعنبا  هک  هدمآ  اطوملا »  » رد
. درک اعد  مه  رمع  رکبوبا و  يارب  یبنعق »  » و مساقنبا »  » تیاور قبط  داتسرف و  دورد 

: تسا هدش  تیاور  نوعنبا »  » زا
: تفگیم داتسیایم و  ربق  رـس  رب  هک  مدید  رابدص  زا  شیب  ای  دص  ار  وا  هلب . تفگ : داد ؟ مالـس  ربق  رب  رمعنبا  ایآ  دیـسرپ : عفان »  » زا يدرم 

. مردپ رب  مالس  رکبوبا ، رب  مالس  ربمایپ ، رب  مالس 
هب  سدقملاتیب »  » حتف زا  سپ  هک  هدش  تیاور  رمع  زا  ماشلا » حوتف   » رد
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: تفگ رابحالا » بعک  »

هنیدـم هب  رمع  هک  یماگنه  نانمؤم . ریما  يا  هلب  تفگ : ییآیم ؟ هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  هنیدـم  هب  نم  هارمه  اـیآ 
. داد مالس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر رب  دش و  دراو  دجسم  هب  لوا  دیسر ،

نیا رد  دنوش . » رضاح  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  رس  رب  هلبق  تمـس  زا  هک  تسا  بحتـسم  : » دنکیم تیاور  رمعنبا  زا  هفینحوبا » »
ربمایپ ربق  رب  تروص  هک  هدرک  هدـهاشم  ار  يراصنا » بویاوبا   » ناورم هکنیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  نارگید  و  دـمحا »  » زا ییاهتیاور  باـب ،

: دناهتفگ افشلا »  » رد یخرب  تسا . هتشاذگیم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])
هب وا  مدرک  نامگ  هکنانچ  درب  الاب  ار  شناتسد  داتسیا و  دش و  رضاح  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  رب  هک  مدید  ار  کلام » نب  سنا  »

. تفر داد و  مالس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ رب  سپس  داتسیا . زامن 
: هدش لقن  نینچ  رازب »  » زا و 

هللا یلـص   ]) ادخ لوسر  ربق  دزن  هک  دـید  ار  لبج » نب  ذاعم   » ماگنه نیا  رد  تفر . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  ربنم  تمـس  هب  رمع 
[. ثیدح نایاپ  ات  . . . ] ذاعم ینکیم  هیرگ  هچ  يارب  تفگ : رمع  دنکیم . هیرگ  هداتسیا و  هلآ ]) هیلع و 

تفگن نخـس  دایز »  » اب دمآ ، وا  دزن  رکبوبا  دورب . جح  هب  تشاد  دصق  هیبا » نب  دایز   » هک دناهدرک  لقن  نارگید  و  يرذالب »  » و ربلادبعنبا » »
رگا تساجنآ . هبیبحما  هک  یلاح  رد  دراد ، جح  دصق  وا  درک و  نانچ  نینچ و  تردپ  تفگ  دونشب . دایز  هک  داد  رارق  بطاخم  ار  شرسپ  و 

تسوا . رب  تجح  نیرتگرزب  دهدن ، هزاجا  وا  هب  رگا  تسادخ و  لوسر  هب  تنایخ  گرزب و  یتبیصم  دهد ، هزاجا  وا  هب  هبیبحما 
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ربق ترایز  هنیدـم و  هب  نتفر  رگا  تسا . هدـش  لقن  زین  يرگید  لکـش  هب  تیاور  نیا  درک . » اهر  ار  لاس  نآ  جـح  داـیز ، : » تفگ يرذـالب 
ریغ هار  زا  ار  جح  هب  نتفر  ییاناوت  دایز  هک  یلاح  رد  تفگیمن ، نینچ  رکبوبا  دوبن ، بجاو  رازگجح  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ

. تسا رتکیدزن  هکم  هب  قارع  دوب و  قارع  رد  وا  اریز  تشاد ؛ هنیدم 
: دیوگیم ءافشلا »  » باتک رد  میهاربا » نب  قاحسا  »

هضور و هب  كربت  ادخ ، لوسر  دجسم  رد  زامن  دصق  هنیدم و  زا  ندرک  روبع  زا : تسا  ترابع  تسا ، حرطم  جح  هلئـسم  رد  نانچمه  هچنآ 
ار یحو  نآ  رد  لیربج  هک  ییاج  دزیم و  هیکت  نآ  رب  هک  ینوتس  يو و  هاگمدق  تسد و  ياج  ندیشک  تسد  ناشیا ، سلجم  ربق و  ربنم و 

. درک لزان 

([ ص  ]) ادخ لوسر  ربق  دزن  هللادبع » نب  رباج   » هیرگ

زا یـشرق » سنوـی  نب  دـمحم   » زا يوره » هللادـبع  نب  دـمحم  نب  دـماح   » زا یملـس » نامحرلادـبعوبا   » زا (1) ناـمیالا » بعـش   » رد یقهیب » »
: دنکیم تیاور  ردکنم » نب  دمحم   » زا شردپ  زا  دیبع » نب  سنوی  نب  نامحرلادبع  »

مروآیم دای  هب   ] دوشیم ریزارـس  اهکشا  اجنیا  رد  تفگیم : تخیریم و  کشا  دوب و  هداتـسیا  ادخ  لوسر  ربق  رـس  رب  هک  مدید  ار  رباج 
: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر مدینش  هک ]

يرَبنِمَو يربَق  َنَیب  ام  »

ص99. ج8 ، نامیالا ، بعش  - 1
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ص:100
« . تسا تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  مربنم  نم و  ربق  نایم  « ؛ » ِۀَّنَجلا ِضایر  نِم  ٌۀضور 

: دیوگیم ثیدح  نیا  رب  شاهیشاح  رد  يودن » »
319 و320، صص ج3 ،  ) دنـسم رد  یلعیوبا  ص389 ، ) ج3 ،  ) دنـسم رد  ار  نآ  دـمحا  نکل  تسا و  فیعـض  یقهیب ] قـیرط  زا   ] نآ دانـسا 
« رباج  » زا ردکنم  نبا  دـمحم  زا  ناعدـج » نب  دـیز  نب  یلع   » قیرط زا  راتـسالا ) فشک  ص57 ، ج2 ،  ) دنـسم شباـتک  رد  رازب  و  ش1784 )

[ درادن دوجو  فعض  دنس  نیا  رد  . ] دناهدرک تیاور 

کیپ اب  نداتسرف  مالس 

: دنکیم تیاور  نامیالا  بعش  رد  یقهیب 
تیاور نادرو » نب  متاح   » زا ییحی » نب  دایز   » زا يزار » حلاص  نب  دمحم   » زا هکم  رد  سارف » نب  میهاربا   » زا یناهفـصا » فسوی  نب  هللادبع  »

. دهد مالس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ رب  وا  بناج  زا  ات  داتسرفیم  هنیدم  هب  یکیپ  زیزعلادبع ، » نب  رمع  : » درک
زا ریـشب » نب  حابر   » زا کیدفیبا » نبا   » زا ینیادم » متاح  نب  قاحـسا   » زا انیدلایبا » نبا   » زا رافـص » هللادبعوبا   » زا ورمع » یبا  نب  دیعـسوبا  »

: درک تیاور  يرهم » دیعسیبا  نب  دیزی  »
ربق یتفر و  هنیدم  هب  هک  یماگنه  مراد : وت  زا  یـشهاوخ  تفگ : متفر ، شدزن  عادو  يارب  دوب ، ماش  هفیلخ  زیزعلادبع » نب  رمع   » هک یماگنه 

. تسرفب مالس  وا  رب  نم  بناج  زا  يدرک ، تیؤر  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ
تیاور  رفعج » نب  هللادبع   » لوق زا  کیدف » یبا  نب  لیعامسا  نب  دمحم  »
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ص:101
(1) « . داتسرف ادخ  لوسر  يوس  هب  یکیپ  رمع  : » درک

. دـناهدروآ ار  تیاور  نیا  نامیالا  بعـش  باـتک  رد  یقهیب  و  انیدـلایبا » نبا   » هک دناهتـشون  ءافـشلا  حرـش  رد  يراـق  یلع  ـالم  یجاـفخ و 
: دیوگیم یجافخ 

یلص  ]) ربمایپ رب  رمعنبا  هلمج  زا  دنداتسرفیم . مالس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  رب  کیپ ] قیرط  زا   ] هک دوب  ناینیـشیپ  بادآ  زا 
اما دسریم ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  هب  زین  رود  هار  زا  اهمالـس  دـنچره  داتـسرفیم . مالـس  رمع  رکبوبا و  و  هلآ ]) هیلع و  هللا 

(2). دراد هژیو  یتلیضف  ناشکرابم ، دقرم  رانک  رد  ناشیا  رب  ندرکمالس 
ربمایپ هب  ات  درک  هناور  هنیدم  هب  ماش  زا  يدصاق  زیزعلادبع  نب  رمع  : » دیوگیم مدقتم  ياملع  زا  لیبن ، » مصاعیبا  نب  رمع  نب  رکبوبا   » ماما

« . تشگزاب سپس  داتسرف و  مالس 
. دناهدرک لقن  رایسب  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  مادقا  نیا 

([ ص  ]) ربمایپ ربق  زا  ناذا  مالس و  يادص 

: دنکیم تیاور  ثیدح ) ربتعم  هناگشش  ياهباتک  زا   ) شیوخ ننسلا »  » رد یمراد » هللادبع  دمحموبا  ظفاح   » ماما
نب دیعـس  . » دـندادیمن ناذا  ربماـیپ  دجـسم  رد  زور  هس  هرح ، »  » دربـن ماـیا  رد  درک : تیاور  زیزعلادـبع » نب  دیعـس   » زا دـمحم » نب  ناورم  »

(3). دینشیم هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  زا  هک  ياهمهمه  اب  رگم  دشیمن ، هاگآ  زامن  تقو  زا  تفریمن و  نوریب  دجسم  زا  بیسم »

. تسا هدمآ  100 و 101  صص ج8 ، نامیالا ، بعشل  عماجلا  رد  تیاور  نیا  نینچمه  - 1
ص153. يدابآ ، زوریف  رشبلاو ، تالصلا  ص516 ؛ ج3 ، یجافخ ، ضایرلا ، میسن  ك : ر . - 2

ص44. ج1 ، یمراد ، ننس  - 3
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ص:102
نیا 2(2) رـشبلا » تالـصلا و   » باتک رد  يداـبآزوریف » نیدـلادجم   » ماـما زین  »(1)و  توملا ینمت  ماکحا   » رد باهولادـبع  نب  دـمحم  خـیش 

. دناهدروآ ار  تیاور 
لخاد زا  مداد و  مالس  ترضح  نآ  رب  متفر ؛ ربمایپ  ربق  غارس  مدمآ و  هنیدم  هب  مدرازگ ، جح  هکنیا  زا  سپ  : » دیوگیم نابیـش » نب  میهاربا  »

« . مالسلا کیلع  و  هک ] دمآرب  ادن  نیا   ] مدینش هرجح 
نبا  » زا دیعـس » نـب  دـیوس   » زا انیدـلایبا » نـبا  رکبوـبا   » زا رافــص » هللادـبعوبا   » زا رمعیبا » نـب  دیعــسوبا   » و ظـفاح » هللادـبعوبا   » زا یقهیب 

وت دزن  هک  ار  یناـسک  مالـس  اـیآ  ادـخ ! لوسر  يا  متفگ : مدـید ، باوـخ  رد  ار  ربماـیپ  : » درک تیاور  میحـس » نب  نامیلـس   » زا لاـجرلایبا »
!« . يرآ دومرف : يونشیم ؟ دنهدیم ، مالس  وت  رب  دنیآیم و 

(3) « . تسا نسح  نآ  دانسا  : » هتشون ثیدح  نیا  رب  شاهیشاح  رد  يودن » »

دنکیم دییأت  ار  عیاقو  نیا  هیمیتنبا 

: دیوگیم دنکیم و  رکذ  ار  عیاقو  نیا  تدابع ، يارب  نآ  نتخاس  تب  ای  ربق  نداد  رارق  دجسم  هرابرد  شمالک  لالخ  رد  هیمیتنبا  خیش 
دربن مایا  رد  ربمایپ  ربق  زا  ناذا  گناب  ندینش  ای  دنشاب  هدینش  ناحلاص  رگید  ربق  زا  ای  ناشیا  ربق  زا  ار  ربمایپ  مالس  باوج  یموق  هکنیا 

ص154. ج13 ، - 1
ص154. - 2

ص100. ج8 ، یقهیب ، نامیالا ، بعشل  عماجلا  - 3
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ص:103
(1). درک رکذ  نآ ، نتخاس  هاگشتسرپ  ای  ربق  ندادرارق  دجسم  زاوج  هب  لالدتسا  يارب  ناوتیمن  ار  هرح » »

. تسا هیمیتنبا  يوس  زا  عیاقو  نیا  دییأت  هدنرادربرد  ینمض ، روط  هب  نخس  نیا 
: دیوگیم يرگید  ياج  رد  يو 

نیطایش ندشهدنار  ناگتشرف ، راونا و  لوزن  دننام  هتفرگ -  تروص  ناحلاص  ناربمایپ و  روبق  رد  هک  ياهداعلاقراخ  ياهراک  تامارک و  زا 
هب اهنآ ، راوج  رد  نیفدـت  بابحتـسا  ناشهدرم ، ناگیاسمه  زا  اهنآ  زا  یـضعب  تعافـش  ناشنارواجم ، اهنآ و  زا  شتآ  ندـش  رود  میاـهب ، و 

نیا هب  رظان  ام  ثحب  دنتـسه و  قح  يروما  دننک -  تناها  اهنآ  هب  هک  یناسک  رب  باذـع  لوزن  اهنآ ، رانک  رد  شمارآ  سنا و  ندروآتسد 
اهنآ تمارک  تمرح و  تسا ؛ دـنوادخ  تمحر  تمارک و  زا  هدـش ، هتفگ  ناحلاص  اهنآ و  ياـهربق  دروم  رد  هچنآ  دـشابیمن . ثحب  تهج 

(2) تسین . نآ  لیصفت  ناکما  اجنیا  تسا . ناسنا  روصت  ناوت  زا  رتارف  ادخ  دزن 

ص373. هیمیتنبا ، میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  - 1
ص374. نامه ، - 2
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ص:104

دنکیم دییأت  ار  عیاقو  نیا  www.Ghaemiyeh.comهیمیتنبا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:105

ناملاع ریاس  هاگدید  زا  ص ])  ]) ربمایپ ترایز 

ترایز هرابرد  یمیلح  رظن 

نایب زا  سپ  هلآ ، )]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ماقم  رد  مهدزناپ  شخب   ) نامیالا بعش  رد  یمیلح » نسح  نب  نیـسح  هللادبعوبا  ظفاح   » ماما
مارتحا میظعت و  زا  یخیرات  ياهشرازگ  نایب  هدش و  لزان  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  تشادگرزب  بوجو  هرابرد  نآرق  زا  هچنآ 

: دیوگیم ناشیا ، هب  تبسن  هباحص 
ادخ لوسر  ترایز  ام  نامز  رد  نونکا  دندوب و  هدرب  ثرا  هب  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ اب  تبحاصم  هک  تسا  یناسک  زا  لمع  نیا 

: دومرف هک  تسا  ترضح  نآ  يالاو  ماقم  تشادگرزب  نامه 
(1) « . تسا هدرک  ترایز  متایح  نامز  رد  ارم  ییوگ  دنک ، ترایز  ارم  متافو  زا  سپ  سک  ره  « ؛ » یتایَح یف  امَّنَأَکَف  یتافَو  َدَعب  ینَراز  نَم  »

رکاسعنبا رظن 

نب نمیلاوبا  هب  فورعم  باهولادبع  نب  دمصلادبع  نمیلاوبا  ظفاح  ماما 

ص320. ج1 ، یمیلح ، ظفاح  نامیالا ، بعش  - 1
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ص:106
: دیوگیم رکاسع 

رئاز يارب  ياهفحت  نوچ  ار  نآ  هک  تسا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر نایمدآ  رورـس  نامیالوم و  ترایز  باـب  رد  يرـصتخم  نیا 
زا شهاگراب  مرح و  رد  روضح  برقت و  ياههار  نیرتهب  زا  ترضح  نآ  سدقم  كاخ  ترایز  مداد . رارق  رفاسم  يارب  ياهشوت  متـشاگن و 

. تساهنامرآ نیرتالاو 
رفـس راب  اجنآ  يوس  هب  لیلد ، نیمه  هب  تسا . دوبعم  اب  طابترا  هلیـسو  نیرتهب  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ فیرـش  دجـسم  ندرکدصق 

. دنوشیم ققحم  اهدیما  هتخیر و  اجنآ  رد  ناهانگ  دوشیم و  هتسب 
يدابآزوریف رظن 

: دیوگیم يدابآزوریف  بوقعی  نب  دمحم  نیدلادجم  مالسالا  خیش  ماما 
 » ثیدح

رب یتجح  هکلب  تسین ، ترایز  یهن  رب  یلیلد  دریگیمن ، » تروص  رفـس  دجـسم  هس  يوس  هب  زج  « ؛ » َدِجاسَم ِۀَثالَث  یلِإ  ّالِإ  ُلاحِّرلا  ُّدَُـشت  ال 
اور شاهداتـسرف  دـنوادخ و  هب  ار  یخاتـسگ  نیرتگرزب  هداد ، رارق  تراـیز  میرحت  رب  یلیلد  ار  ثیدـح  نیا  سکره  دـشابیم . مـهم  نـیا 

. دشابیم لالدتسا  طابنتسا و  رد  وا  صقن  رگنایامن  شاهدنیوگ و  ینهذ  دنک  رب  عطاق  یناهرب  تسا و  هتشاد 
: دنکیم تلالد  ترایز  ندوب  بحتسم  رب  هجو  ود  زا  ثیدح  نیا 

ناگدـنب نیرتیمارگ  نیرتهب و  زا  ترـضح  نآ  تسا و  نیمز  عاقب  نیرترب  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  ربق  هاـگیاج  لوا : هجو 
نینچمه  تسا . هدرکن  دای  مسق  وا  زج  سکچیه  ناج  هب  دنوادخ  اریز  تسادخ ؛ دزن 
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ص:107
اََمل َنیِّیبَّنلا  َقاَـثیِم  ُهللا  َذَـخَأ  ْذِإَو  دـیامرفیم : هیآ  نیا  رد  هکناـنچ  تسا ، هتفرگ  ناـمیپ  شیراـی  وا و  هـب  ناـمیا  يارب  ناربماـیپ ، زا  دـنوادخ 

زا دنوادخ ، هک  ار  یماگنه  دیروایب ] رطاخ  هب   ] و « ؛ هَّنُرُـصنََتلَو ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اَمِّل  ٌقِّدَـصُّم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  َُّمث  ٍۀَـمْکِحَو  ٍباَتِک  نِّم  مُُکتیَتاَء 
اب هک  دـمآ  امـش  يوـس  هب  يربماـیپ  سپـس  مداد ، شناد  باـتک و  امـش  هب  هاـگ  ره  هـک  تـفرگ ، دّـکؤم  ناـمیپ  اـهنآ ) ناوریپ  و   ) ناربماـیپ

(81 نارمعلآ : « . ) دینک يرای  ار  وا  دیروایب و  نامیا  وا  هب  دوب ، گنهامه  تسامش  دزن  هک  ییاههناشن 
شیمارگ وا ، هب  تلاـسر  متخ  اـب  دیـشخب و  ینوزف  ار  وا  هجرد  ماـقم و  داد و  فرـش  ناگداتـسرف  رگید  رب  شیوخ  لـضف  هب  ار  وا  دـنوادخ 

. تشاد
شفیرش تبرت  وا و  يوس  هب  رفـس  هک  نادب  تسا ، نیمز  يور  ناکم  نیرتهب  شکاپ  تبرت  قیالخ و  نیرترب  وا  دش  نشور  هک  نونکا  سپ ،

. تسا بحتسم  تیولوا -  سایق  قبط  یلوا -  قیرط  هب 
ترایز اما  دنک ، تکرح  یبنلا » دجـسم   » دـصق هب  هک  دوریمن  راظتنا  صلخم  نمؤم  زا  تسا ؛ بحتـسم  هنیدـم  دجـسم  هب  رفـس  مود : هجو 

فقاو هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هاگیاج  ردق و  رب  هک  ینمؤم  تفریذپ  ناوتیم  هنوگچ  دنکن . دصق  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ
دصق لاح  نیا  اب  یلو  دونشیم ، ار  شمالک  زین  ترـضح  نآ  دنادب  دنک و  هدهاشم  ار  شاهرجح  دوش ، ترـضح  نآ  دجـسم  لخاد  تسا ،

، رگید يوـس  زا  تسین . هدیـشوپ  سک  چـیه  زا  بلطم  نیا  دـنکن . ار  هـلآ ]) هـیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر رب  نداد  مالـس  ربـق و  هرجح و 
دنکیم . زین  ار  دجسم  تین  عبت ، هب  دنکب  ار  وا  ربق  ترایز  دصق  سکره 
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اهنآ همه  رب  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  هتبلا  هک  دراد  دوجو  دنوادخ  هاگرد  نابرقم  ترایز  تلیضف  هرابرد  يرایـسب  ثیداحا 

. دراد تیولوا 
چیه دـننادیم . بجاو  ناشیا  تافو  زا  سپ  هچ  تایح و  نامز  رد  هچ  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رب  نداهن  تمرح  ثیداحا ، یخرب 

. تسا هنوگنیمه  زین  شتافو  زا  سپ  هدوب و  اهراک  نیرتمهم  زا  شتایح  نامز  رد  وا  يوس  هب  نتفر  هک  تسین  یکش 
رد یلو  دراد ، دوجو  عامجا  نادرم  يارب  راک  نیا  ندوب  بحتـسم  هرابرد  دـنراد . روبق  ترایز  ندوب  بحتـسم  رب  تلـالد  ثیداـحا ، یخرب 

، دش هتفگ  رگید  روبق  دروم  رد  هچنآ  میداد . حرش  نوجحلا » ةرایزل  نوحللا  ةراثا   » باتک رد  ار  عوضوم  نیا  تسا . رظنفالتخا  نانز  دروم 
يارب هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  ترایز  هک  دناهتـشاد  رظن  قافتا  ناگمه  اما  تسا ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  زا  يادج 

. تسا بحتسم  نانز  نادرم و 
زا اریز  دراد ؛ تیولوا  ترایز  يارب  رفـس  نیاربانب ، دراد . دوجو  عامجا  يویند ، عفانم  ندروآ  تسد  هب  تراـجت و  يارب  رفـس  زاوج  هراـبرد 

. تسا يورخا  حلاصم  نیرتگرزب 
عامجا رب  هوالع  دـنوریم . ترـضح  نآ  ترایز  هب  جـح  زا  سپ  مدرم  همه  نونکاـت ، ترـضح  نآ  تاـفو  زا  سپ  هک  مدرم  یلمع  عاـمجا 

ناناملـسم ياهتنـس  زا  هلآ ، »]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  : » دـیوگیم یـضاق » لضفلاوبا  . » دراد دوجو  زین  یلوق  عامجا  یلعف ،
(1). دراد دوجو  باب  نیا  رد  یناوارف  ینید  تایاور  راثآ و  دنراد . رظن  قافتا  نآ  رب  هک  تسا 

152 و 153. صص رشبلا ، ریخ  یلع  ةالصلا  یف  رشبلاو  تالصلا  - 1
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نآ هیجوت  ترایز و  هرابرد  هیمیتنبا  هاگدید 

دروم رد  يراتفگ  زا  سپ  يو  تسا . هدمآ  ترایز  هرابرد  يو  نخـس  نایب  ماگنه  هب  هک  دراد  يدنمـشزرا  هاگدـید  هطبار  نیا  رد  هیمیتنبا 
: دیوگیم دجسم -  ندرک  تین  نودب  هلآ - ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  دصق  هب  رفس  ندوب  تعدب 

بابحتـسا دروم  رد  ار  املع  مـالک  یتقو  سپ  دناهتـشادنپ . برقت  یعون  ار  ناربماـیپ  روبق  تراـیز  يارب  رفـس  وا  لاـثما  فلاـخم و  درف  نیا 
اهنآ یهارمگ  اما  تسادخ . ربمایپ  ربق  ترایز  دننام  زین ، روبق  رگید  ترایز  دصق  هب  رفـس  رگید  دنرادنپیم  دننیبیم ، نامربمایپ  ربق  ترایز 

: تسا لیلد  دنچ  هب 
. تسا بحتسم  عامجا  تنس و  باتک ، هیاپرب  هک  تسوا  دجسم  دصق  هب  رفس  لصا  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ يوس  هب  رفس  لوا :

زا سپ  شیپ و  دجسم ، نآ  رد  ناشیا  ندش  نفد  زا  سپ  هچ  ادخ ، لوسر  تایح  نامز  رد  هچ  نیاربانب ، تسا ؛ دجـسم  يارب  رفـس  نیا  مود :
هب طقف  ار  رفس  هک  تسین  زیاج  سپ  دشابن . هاوخ  دشاب ، ربق  اجنآ  رد  هاوخ  تسا ؛ دجسم  دصق  هب  رفس  عقاو  رد  نآ ، رد  هرجح  ندش  لخاد 

. تسناد ربق  دصق 
نآ رب  لسن  هب  لسن  ناناملسم ، هک  تسا  يزیچ  هدش ، هدیمان  ربق  ترایز  يارب  رفـس  هک  دجـسم  دصق  هب  رفـس  مشـش : دیوگیم . . . : سپس 

دناهتفگن . ینخس  نیعبات ، ناوریپ  نیعبات و  هباحص و  زا  کیچیه  اهربق ، ریاس  يارب  رفس  ندوب  وکین  دروم  رد  اما  دناهتشاد ، قفاوت 
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: دیوگیم هاگنآ 

رفـس ع )  ) میهاربا ربق  یـسوم و  ربق  نوچمه  ناربمایپ  ياهربق  هب  دننکیم و  رفـس  ناشیا  دجـسم  هب  هشیمه  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  دوصقم 
میهاربا ربق  ترایز  دصق  هب  سدقملا ، تیب  ماش و  هب  ناشرفـس  يرایـسب  دوجو  اب  هک  تسا  هدشن  هدینـش  هباحـص  زا  کیچیه  زا  دننکیمن .

. دنشاب هدرک  رفس 
دننام دناهدیمان ، ناشیا  ربق  ترایز  مدرم  زا  یخرب  هک  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  دجسم  يارب  رفـس  هک  تسا  هنوگچ  نیاربانب ،

؟ دننکیم دادملق  ناربمایپ  رگید  ربق  يارب  رفس 
نآ رد  دوشن و  دجسم  لخاد  دنک و  رفـس  ربق  ترایز  دصق  هب  اهنت  رئاز  هک  دنکیمن  روصت  زگره  هیمیتنبا ، خیـش  هک  تساجنیا  مهم  هتکن 
رئاز هک  دـنادیمن  هنالقاع  زگره  يو  لباقم ، رد  دوش . رادروخرب  تسا ، تشهب  زا  یغاب  ییوگ  هک  نآ ، رایـسب  تاکرب  زا  اـت  دـناوخن  زاـمن 

. دشاب هتشادن  رکبوبا -  رمع و  شاهباحص -  زا  نت  ود  ربمایپ و  رب  نداد  مالس  ترایز و  هب  یهجوت  دنک و  رفس  دجسم  دصق  هب  طقف 
ار نآ  مدرم  یخرب  هک  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر دجـسم  دـصق  هب  رفـس  هنوـگچ  : » دـیوگیم اـنعم  نیا  هب  هراـشا  اـب  هیمیتنبا 

« . دناهداد رارق  ناربمایپ  ریاس  ربق  ترایز  يارب  رفس  ياپمه  دناهدیمان ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز 
دصق هب  رفس  دجسم ، هب  رفـس  نینچمه  تسا و  دجـسم  دصق  هب  رفـس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  دصق  هب  رفـس  وا ، هتفگ  هب  انب 

دنراد . رظنقافتا  نآ  رب  ناناملسم  تسا و  هدش  هدیمان  ناشیا  ربق  ترایز 
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اهنآ زا  ییاههورگ  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتخادنا  هقرفت  ناناملسم  نایم  هک  دوشیم  یگرزب  لکشم  لح  ببس  دنمـشزرا ، وکین و  يأر  نیا 

ناونع هب  هیمیتنبا  هویش  زا  تسا و  فلس  وریپ  دنکیم  اعدا  هک  یسک  رگا  دنزاسیم . مهتم  مالـسا  هریاد  زا  جورخ  هب  ریفکت و  ار  رگیدکی 
ناـما رد  منهج  هب  دورو  زا  مدرم  زا  يرایـسب  دـشاب ، ناـمگشوخ  مدرم  ياـهتین  هب  دـنکیم ، يوریپ  شیوـخ  نارود  رد  فلـس  ياوـشیپ 

. میراد رواب  هناقداص  نآ  هب  ام  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دوشیم . اهنآ  هاگیاج  تشهب  دننامیم و 
ار ترضح  نآ  فیرش  دجسم  لصا  رد  منکیم ، رفـس  ناشیا  رهطم  ربق  ای  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  دیوگب : یـسک  رگا 

نایم هجیتن ، رد  تسا . هدرک  دصق  ار  ناشیا  ربق  ترایز  لصا  رد  منکیم  رفـس  ناشیا  دجـسم  ترایز  يارب  دیوگب : رگا  تسا و  هدرک  دصق 
هللا یلـص   ]) ربمایپ دوخ  ترایز  عقاو ، رد  زین  ناشیا  ربق  ترایز  دراد . دوجو  یگنتاگنت  دـنویپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  دجـسم و 

ربمایپ يوس  هب  تقیقح  رد  دـنکیم ، ترفاسم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  تراـیز  يارب  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ روظنم  هلآ ]) هیلع و 
. تسا هدرک  رفس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])

تین ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  تراـیز  دوخ ، رفـس  رد  اـم  دـهدیمن . رارق  شیوخ  دـصقم  ار  ربق  دوخ ، رفـس  رد  سکچـیه 
رد اـت  دـنک  يرتـشیب  تقد  ناـگژاو  زا  هدافتـسا  رد  یتسیاـب  رئاز  ورنیازا ، مییوـجیم . برقت  ادـخ  هب  تراـیز ، نیا  هب  نتفر  اـب  مینکیم و 

« . مینکیم رفس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  دصق  هب  ام  : » دیوگب دیاب  رئاز  دشاب . هتشادن  دوجو  ياههبش  هنوگچیه  ياج  شنخس 
مدرک . » ترایز  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر ربق  دیوگب : یسک  هک  مرادیمن  شوخ  : » دیوگیم کلام  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
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ترایز طقف  دنکیم ، رفس  ربق  ترایز  يارب  هک  یسک  اریز  دناهدرک ؛ ریـسفت  مالک ، رد  بدا  تیاعر  ار  کلام  نخـس  نیا  یکلام »  » ياملع
تقبـس مه  رب  هنوگنآ  یبنلادجـسم  زاـب  ياـهرد  ربارب  رد  هک  ینکیم  هدـهاشم  ار  یمدرم  هفیرـش  هضور  رد  یتقو  دـنکیم . دـصق  ار  ربـق 

نیا رد  دننکیم  شالت  یتخـس  هب  ینیبیم  ار  یناسک  زین  دنوش و  هتـشک  اهیـضعب  تیعمج ، یهوبنا  تدش  زا  تسا  کیدزن  هک  دنریگیم 
هللادبع نب  دمحم  ترایز  يارب  اهنآ  همه  هک  یباییمرد  دنریگیم ، یـشیپ  رگیدکی  زا  هکرابم  هضور  هب  نتفر  رد  دـنرازگب و  زامن  دجـسم 

. دناهدرک رفس  وا  دصق  هب  هدمآ و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])
« ملاس دمحم  هیطع  خیش   » همالع تاحیضوت 

شیوخ نایبلا » ءاوضأ   » ریسفت رد  ار  هلئسم  نیا  نایبلا ، » ءاوضا  ۀلمکت   » باتک بحاص  هرونم ، هنیدم  یضاق  ملاس  دمحم  هیطع  خیـش  همالع 
: دیوگیم وا  تسا . هدرک  رکذ  یطیقنش » نیما  دمحم   » خیش رسفم ، همالع  زا  لقن  هب 

ثحب و همه  نیا  ياج  هلئسم  نیا  دنتخادنایمن ، هار  هب  عازن  هشقانم و  هلئسم  نیا  رس  رب  هیمیتنبا  مالسالا  خیش  نارـصاعم  رگا  هدنب ، رواب  هب 
مکح نآ  هب  دـندرک و  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  سپ  دـناهداد ، ناشن  تیـساسح  دنتـشاد ، ربمایپ  هب  هک  یتبحم  ببـس  هب  اهنآ  تشادـن . یـسررب 

. دناهداد مکح  هیمیتنبا  مالک  یمازتلا  تلالد  هیاپرب  دارفا  نیا  سپس  دنداد .
نارـصاعم تسا . ترایز  يارب  دجـسم  دـصق  هب  تایاور ، حیرـصت  هب  هجوت  اـب  هکلب  تسین ، تراـیز  يارب  اـهنت  رفـس ، دـیوگیم : هیمیت  نبا 

هک  دناهداد  تبسن  يو  هب  ار  ییاهرادنپ  نخس ، نیا  هیاپ  رب  هیمیتنبا 
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رب نداتسرف  مالس  راوگرزب و  نآ  ترایز  وا  اریز  دوب ؛ لوق  نیا  قفاوم  دشیم ، لمح  یفن  رب  یهن  ياج  هب  وا  مالک  رگا  دوب . هتفگن  شدوخ 

هلمج زا  رگید -  رما  ره  دجــسم و  هـب  رفــس  رد  دـهاوخیم  يو  تـسا . هتــسناد  تاـبرقم  اهتلیــضف و  زا  ار  نآ  هـکلب  هدرکن ، عـنم  ار  وا 
(1). تسا هدرک  حیرصت  زین  شیاهباتک  رد  هکنانچمه  دشاب . دنبیاپ  ثیدح  نتم  هب  هلآ - ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ رب  ندادمالس 

: دیوگیم دروآیم و  ار  میدرک  لقن  هیمیتنبا »  » زا ام  هچنآ  همادا  رد  هیطع  خیش 
زا ود  نیا  کیکفت  یعدـم  لمع ، رد  سک  ره  تسا و  طـبترم  رگیدـکی  هب  دجـسم ، رد  زاـمن  ربق و  تراـیز  هک  دـنکیم  تلـالد  وا  مـالک 

رگید دـیدرگ ، یفتنم  اهنآ  ضراعت  فالتخا و  دـش و  تابثا  ود  نیا  ناـیم  هطبار  یتقو  تسا . هتفگ  نخـس  عقاو  فـالخرب  دوش ، رگیدـکی 
. دنامیمن یقاب  هشقانم  عازن و  يارب  ییاج 

هدروآ لوق  راهچ  دـمحا »  » زا ناحلاص ، ایبنا و  روبق  ترایز  رفـس  رد  زامن  ندوب  هتـسکش  دروم  رد  (2) دوخ باتک  زا  يرگید  ياـج  رد  يو 
(3) « . تسا هتسکش  مالسا ، ربمایپ  ربق  ترایز  رفس  رد  زامن  : » تسا نیا  اهنآ  نیموس  هک 

رد زامن  ترایز و  نایم  املع ، مومع  داقتعا  هب  اریز  تسا ؛ عوضوم  نیا  هرابرد  ناـشیا  حیرـصت  تیاـهن  نیا  : » دـیوگیم سپـس  هیطع  خـیش 
« . درادن دوجو  کیکفت  ناشیا  دجسم 

ص586. ج8 ، ملاس ، دمحم  هیطع  خیش  نایبلا ، ءاوضا  ۀلمکت  - 1
ص346. نامه ، - 2
ص890. نامه ، - 3
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ص:114
: دیوگیم زین  هلئسم  هب  لهاج  دارفا  دروم  رد 

هب راک  نیا  اب  دروآیم و  اجهب  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  ار  زاـمن  تسا ، ربق  تین  هب  اـهنت  شرفـس  تسا و  هاـگآان  تقیقح  نیا  زا  هک  یـسک 
دـباییم و تسد  نآ  شاداـپ  هب  هکلب  دوشیمن ، تبوقع  زین  تسا  هدـش  یهن  نآ  زا  هچنآ  زا  يربـخیب  لـیلد  هب  دوـشیم . لـیان  نآ  باوـث 

(1). تسین وا  رب  یهانگ 
، راذگتعدب یـسک  نینچ  دوش ، هتفگ  تسا  هتـسیاش  ایآ  سپ ، تسین . مورحم  باوث  رجا و  زا  دـنک  دـصق  ار  ربق  ترایز  سکره  نیاربانب ،

؟ تسا كرشم  ای  هارمگ 
میقنبا هاگن  زا  ص ])  ]) ربمایپ ترایز  تلیضف 

: دیارسیم نینچ  نیا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  تلیضف  هب  عجار  شروهشم ، هینون »  » هدیصق رد  میقنبا  خیش 
لَص يوَبَّنلا  َدِجسَملا  اَنیَتَا  اذِاف 

ص 890. ج8 ، نایبلا ، ءاوضا  ۀلمکت  - 1
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ص:115
ٍۀَبیَِهب ِمالَّسلِاب  ُِملسُملا  یَتَأَو 

؛ میدروآ اجهب  تیحت  زامن  تعکر  ود  لوا  میدش ، یبنلادجسم  دراو  هک  یماگنه 
؛ تسا هدیدنسپ  کین و  يراک  نیا ، هک  بلق  روضح  ینتورف و  اب  دوجو و  مامت  اب 

؛ میتفریم نامنامشچ  يور  رب  ییوگ  میدش ؛ وس  نادب  فیرش  ربق  ترایز  دصق  هب  سپ 
؛ میتسیایم ینتورف  یگداتفا و  اب  راکشآ  ناهنپ و  ربق ، لباقم  رد 

؛ دناهدروآ دورفرس  ناگداتسیا  تسایوگ و  هدنز و  ربق  رد  وا  ییوگ 
؛ دیزرلیم دوخ  هب  تدش  هب  ماقم ، نیا  تمظع  تبیه و  زا  زین  اهنوتس  نآ  دش و  هریچ  اهنآ  رب  تبیه  نآ 

؛ دندوب هدیکشخ  ناگدید  نیا  هک  دوب  اهتدم  هکیلاحرد  دش ، يراج  اهکشا  همشچ 
؛ دندرکیم مالس  ترضح  نآ  هب  راقو  تبیه و  اب  لماک و  یهاگآ  نامیا و  اب  ناگدننکمالس 

هدجس  نآ  رب  هدشن و  دنلب  زگره  شحیرض  فارطا  رد  اهادص 
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ص:116
؛ تسا هدشن 

؛ دشاب هداد  رارق  مود  هبعک  ار  ربق  هک  دشن  هدید  ربق  رود  ياهدنهدفاوط  زگره 
؛ دش مخ  هناخ ، يادخ  تمس  هب  اعد  يارب  سپس 

. تفرگ دهاوخ  رارق  وزارت  هفک  رد  تمایق  زور  رد  هک  تسا  لامعا  نیرترب  زا  نامیا ، مالسا و  تعیرش  هب  دنبیاپ  ناسنا  يارب  ترایز ، نیا 
([ ص  ]) ربمایپ ترایز  دصق  هب  رفس  هرابرد  یبهذ  رظن 

، تسا نآ  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ ربـق  هک  ياهناـخ  لـباقم  رد  هک  دـید  ار  يدرم  هدـش ، تیاور  یلع » نب  نسح  نـب  نـسح   » زا
: تفگ درم  نآ  هب  نسح » نب  نسح  . » داتسرفیم دورد  وا  رب  دناوخیم و  اعد  دوب و  هداتسیا 

: دومرف ادخ  لوسر  اریز  هدن ؛ ماجنا  ار  راک  نیا 
. ینُُغلبَت مُکَتالَص  َّنِاَف  ُمتنُک  ام  ُثیَح  َّیَلَع  اّولَصَو  ًاروُبق ، مُکَتوُیب  اولَعَجت  الَو  ًادیع (1) یتَیب  اوُذِخَّتَت  ال 

دهاوخ نم  هب  امـش  ياهدورد  ًاعطق  دـیتسرف ، دورد  نم  رب  دـیتسه  اجک  ره  رد  دـیهدم . رارق  روگ  ار  ناتیاههناخ  دـیریگن و  دـیع  ارم  هناـخ 
. دیسر

. تسا هیاپیب  زین  تیاور  نیا  يارب  نسح  لیالد  تسا و  لسرم  ثیدح  نیا 

« . ًادیع يربَق  اولَعَجت  ال  : » هدمآ ترابع  نیا  روهشم ، تیاور  رد  اما  تسا . هدرک  لقن  یبهذ  ار  ترابع  نیا  - 1
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ص:117
ادیپ تسد  ياهژیو  تداعـس  هب  دتـسرف ، دورد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  رب  میلـست ، ینتورف و  اب  سدقم  هرجح  دزن  هک  سک  ره 

رد هک  یـسک  هب  تبـسن  صخـش  نیا  تسا . هدرک  عضاوت  تبحم و  راـهظا  یکین ، هب  هدروآ و  ياـج  هب  ییوـکین  تراـیز  وا  اریز  دـنکیم ؛
مه ندرک و  ترایز  باوث  مه  رئاز  اریز  تسا ؛ هداد  ماجنا  رتشیب  یتدابع  دتسرفیم ، دورد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رب  دوخ  نیمزرس 
نآ زا  ار  نداتـسرف  دورد  باوث  اهنت  دتـسرفیم ، دورد  اهنیمزرـس  رگید  زا  هک  یـسک  اما  دنکیم ، دوخ  بیـصن  ار  نداتـسرف  دورد  شاداپ 
نآ هک  یـسک  اما  دتـسرفیم ، وا  رب  دورد  هد  دنوادخ  دتـسرف ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر رب  دورد  کی  سک  ره  دـنکیم . دوخ 

تشز وکین و  راک  دوش ، عرـش  فالخ  بکترم  ای  دنک و  هدجـس  ربق  رب  ای  دروآ  اج  هب  دنـسپان  ار  ترایز  بادآ  دنک و  ترایز  ار  راوگرزب 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  هداد و  ماجنا  مه  اب  ار 

. تسا ناشیا  یتسود  تبحم و  راهظا  يارب  طقف  شلوسر ، ادخ و  دزن  راوید  رد و  ندیـسوب  اهدایرف و  عرـضت و  هلان و  تدش  مسق ، ادـخ  هب 

. تسا تابرقت  نیرتهب  زا  وا  ربق  ترایز  تسا و  نایخزود  زا  ناـیتشهب  هدـننکادج  راـیعم و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ نتـشاد  تسود 
: تیاور قبط  مینک  ضرف 

؛ دشابن زیاج  ایلوا  ناربمایپ و  ربق  يوس  هب  ندرک  رفـس  دیدنبم ، » رفـس  هنب  راب و  دجـسم  هس  يوس  هب  زج  « ؛ » ِۀـَثالَث یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُـشت  «ال 
هب رفـس  لاح ، نیا  اب  تسا . هدرک  یهن  روبق  همه  ترایز  يارب  رفـس  زا  ار  دارفا  دراد و  ماع  یمکح  اـم -  ضرف  قبط  زین -  تیاور  نیا  اریز 

، ترضح هرجح  هب  ندیسر  تسا و  عورشم  يرما  نیا ، تسا و  ترضح  نآ  دجـسم  هب  رفـس  مزلتـسم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ يوس 
زامن  دیاب  دوشیم و  دجسم  دراو  ادتبا  دوریم ، ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  یسک  تسا . ریذپناکما  ناشیا  دجسم  هب  دورو  زا  سپ  اهنت 
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ص:118
(1). دنادرگب امش  نم و  يزور  ار  ترایز  نیا  دنوادخ  دتسرف . دورد  دجسم  بحاص  رب  سپس  دناوخب ، ار  دجسم  تیحت 

ترایز هرابرد  ینامرک  راتفگ 
: » هک هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  شیامرف  حرش  رد  ینامرک  فسوی  نب  دمحم  ماما  خیش 

، مارحلادجسم دینکم : رفس  دجسم  هس  هب  زج  « ؛]»  یصقَألا ِدِجسَمَو  ِلوسَّرلا  ِدِجسَمَو  ِمارَحلا  ِدِجسَملا  َدِجاسَم : ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا   ] ُّدَُشت ال 
: دیوگیم یصقالادجسم ، » و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) لوسر دجسم 

نآ ریدقت  نیا  همزال  دینکم . » رفـس  ییاج  چیه  هب  : » تسا هنوگنیا  نآ  ریدقت  تروص  نیا  رد  دـیوگب : یـسک  رگا  تسا  غّرفم  انثتـسا ، نیا 
رد اریز  تسین ؛ زیاج  زین  میهاربا  ترضح  ترایز  يارب  رفـس  یتح  دشابن . زیاج  تسا ، هدش  انثتـسا  هچنآ  زج  یناکم  چیه  هب  رفـس  هک  تسا 

. دنریگب ریدقت  رد  ار  مومع  هنمینثتسم ، هک  تسا  مزال  غرفم  يانثتسا 
مدـیدن مییوگیم : یتقو  ًالثم  دـشاب . هتـشاد  بسانت  ینثتـسم  اب  عون ، سنج و  رظن  زا  هک  تسا  يزیچ  مومع  زا  روظنم  میوگیم : خـساپ  رد 

ریدقت مدـیدن . ار  دـیز  زج  یناویح  ای  زیچ  چـیه  هک  تسین  هنوگنیا  مدـیدن و  دـیز  زج  يدرم  هک  تسا : هنوگنیا  نآ  ریدـقت  ار  دـیز  رگم 
« . دینکم رفس  دجسم  هس  زج  يدجسم  چیه  هب  : » تسا نینچ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ شیامرف 

 - 483 صص ج4 ، یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
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ص:119
هدـش فیلأت  هرظانم  فرط  ود  زا  يرایـسب  لئاسر  هتفرگ و  تروص  ماش  نیمزرـس  رد  يرایـسب  تارظانم  عوضوم  نیا  هرابرد  اـم ، رـصع  رد 

. تسین اهنآ  نایب  لاجم  راتشون ، نیا  رد  هتبلا  هک  تسا 
: دیوگیم ینامرک 

عوفرم روط  هب  مارحلادجـسم  تاـیاور ، یخرب  رد  تسا . دـجاسم » ۀـثالث   » لدـب مارحلا » دجـسم  ([ » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ هتفگ  اـما 
فلا و تسا  هدمآ  لوسرلا »  » رـس رب  هک  یمال  فلا و  تسا . فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  مارحلادجـسم ، تروص  نیا  رد  تسا . هدش  تئارق 

هفیلخ لاـثم  ناوـنع  هب  تسا . تشادـگرزب  يارب  لوـسرلا ، » دجـسم   » هـب يدجـسم »  » زا لودـع  دـشابیم و  دـمحم  ترـضح  زا  دـهع  مـال 
یلص  ]) ربمایپ مالک  اما  نکب و  يراک  نینچ  مهدیم  روتسد  نم  دیوگیمن  اما  دهدیم . امش  هب  يراک  نینچ  روتـسد  نانمؤمریما  دیوگیم :

: دومرف هک  هلآ ]) هیلع و  هللا 
مان نیا  ور  نآ  زا  دناهتفگ : تسا و  هدش  فصو  نینچ  مارحلا  دجسم  زا  دجسم  نآ  يرود  رطاخ  هب  تسدرود ،] دجـسم   ] یـصقالا دجـسم 

: دیوگیم يرشخمز  تسا . نامسآ  هب  نیرتکیدزن  نیمز و  عضوم  نیرتدنلب  عافترا  رظن  زا  هک  تسا  هدش  هداد  نادب 
. تشادـن دوجو  يرگید  دجـسم  نآ  زا  سپ  طاقن  رد  یـصقالادجسم ، زا  دـعب  ماگنه ، نآ  رد  اریز  تسا ؛ سدـقملا  تیب  یـصقالا  دجـسم 
هب ار  دوخ  يور  سپ  « ؛ ِمارَْحلا ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  دـیامرفیم : یلاعت  قح  هکناـنچ  تسا ؛ هبعک  اـی  زین  مارحلا  دجـسم  زا  دوصقم 

(144 هرقب : « . ) نک مارحلا  دجسم  يوس 
ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  دیامرفیم : هکنانچ  تسا ، هکم  ای 
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ص:120
(1: ءارسا « . ) یصقألا دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا  « ؛  یَْصقَألا

کیدزن مارحلادجـسم  هب  لاس  نیا  زا  دـعب  دـیابن  سپ  « ؛ اذـه ْمِهِماع  َدـَْعب  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف  دـیامرفیم : هکنانچ  مرح ، لک  اـی  و 
(28 هبوت : « . ) دنوش

: دیوگیم زین  یباطخ » . » تسانعم نیمه  ثیدح ، دارم  اجنیا  رد  هک  تسا  دجسم  دوخ  روظنم  ای 
زا یکی  رد  نتـسج  كربت  يارب  دـنکیم  رذـن  یـسک  هک  تسا  ییاج  يارب  تسا  باـجیا  شیاـنعم  ربخ و  شظفل  ُّدَُـشت ، » ـال   » تراـبع رد 

یـسک رگا  اما  دیامن . یط  ار  ینالوط  تفاسم  دنک و  رفـس  رذـن  يافو  يارب  تسا  مزال  دجـسم  هس  نیا  دروم  رد  اهنت  دـناوخب . زامن  نکاما 
. هن ای  دور  اجنآ  هب  زامن  يارب  هک  تسا  ریخم  هدرک ، رذن  ار  هس  نیا  زا  ریغ  یعاقب  رد  ندرازگزامن 

: دیوگیم نینچ  یباطخ 
نیا دندرکیم . رفس  وا  دجـسم  هب  ترجه  يارب  مدرم  ادخ ، لوسر  تایح  نامز  رد  تسا . بجاو  هرمع  جح و  يارب  مارحلا  دجـسم  هب  رفس 

. تسا بابحتسا  تلیضف و  باب  زا  سدقملا ، تیب  هب  نتفر  اما  دوب ، بجاو  تیافک  دح  رد  راک 
فلـس ياملع  زا  یخرب  دینک . » رفـس  دجـسم  هس  نیا  هب  طقف  فاکتعا ، يارب  : » دناهدرک لیوأت  زین  رگید  ياهنوگ  هب  ار  ثیدح  نیا  يانعم 

تسا . » حیحص  دجسم  هس  نیا  رد  اهنت  فاکتعا ،  » هک دناهدوب  رواب  نیمه  رب  زین 
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ص:121
: دیوگیم زین  يوون 

: دیوگیم ینیوج » دمحموبا   » خیش و  دنکیم » نایب  ار  دجاسم  نیا  تلیضف  ثیدح  نیا  »
هورکم هن  مارح و  هن  راک  نیا  هک  تسا  نآ  حیحـص  هتبلا  تسا و  مارح  ناحلاص ، روبق  هب  نتفر  نوچمه  دـجاسم ، نیا  ریغ  هب  رفـس  هب  نتفر 

(1). دراد دوجو  لماک  یتلیضف  دجسم ، هس  نیا  هب  رفس  رد  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسا ،

ترایز هرابرد  ینالقسع  رجحنبا  هاگدید 

هلئسم نیا  هرابرد  رضاح  رصع  رد  : » دیوگیم ینامرک  لوق  زا  ُلاحِّرلا »  ُّدَُشتال  ثیدح «  حرش  رد  ینالقسع  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  ظفاح 
« . دناهدرک فیلأت  زین  ییاههلاسر  عازن ، فرط  ود  تسا و  هدش  عقاو  ماش  نیمزرس  رد  رایسب  تارظانم 

ظفاح هب  زین  دـناهتفگ و  هیمیتنبا  نیدـلا  یقت  خیـش  هب  هک  یخـساپ  رد  هریغ  یکبـس و  نیدـلا  یقت  خیـش  ياههاگدـید  هب  هراشا  يو  نخس 
. دناهدرک يرادفرط  هیمیتنبا  زا  هک  دراد  نارگید  و  يداهلادبع » نب  نیدلا  سمش  »

حرـش میدرک . راکنا  ار  نیا  اـم  اـما  دـندرک ، مهتم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  ربق  تراـیز  میرحت  هب  ار  هیمیتنبا  اـهنآ  نیارباـنب ،
. تسا ینالوط  یثحب  دنمزاین  زین  فرط  ود  هاگدید 

رد وا  تسا . هدش  لقن  هیمیتنبا  زا  هک  تسا  ییاههلئسم  نیرتدنسپان  زا  نیا 

ص12. ج7 ، يراخبلا ، حیحص  یلع  ینامرکلا  حرش  - 1
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ص:122
هک دنکیم  لالدتسا  کلام  نخس  هب  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  تیعورشم  رب  ناناملـسم  عامجا  رب  ینبم  اهنآ  ياعدا  هب  خساپ 

« . مدرک ترایز  ار  ربمایپ  ربق  دوش : هتفگ  هک  مرادیمن  شوخ  : » تسا هتفگ 
: دنیوگیم هلئسم  نیا  هب  خساپ  رد  کلام  باحصا  نادرگاش و 

نیرترب زا  ادـخ  لوسر  ترایز  اریز  دـشاب ؛ فلاخم  ترایز  لصا  اب  هکنیا  هن  تسجیم  يرازیب  ظفل  نیا  ندرب  راک  هب  زا  بدا ، يور  زا  يو 
. دراد دوجو  رظن  قافتا  عازن  نودب  نآ ، تیعورشم  رب  تسا و  قح  تاذ  هب  برقت  ياههار  نیرتهب  لامعا و 

ینثتـسم ناوتیم  اجنیا  رد  تسا . هدش  فذح  هنم  ینثتـسم  َدِجاسَم ، »  ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا  ناشیا «  شیامرف  رد  هک  دنتـشاد  راهظا  ناققحم  یخرب 
یناکم چیه  هب  : » تسا نیا  تیاور  يانعم  ماع ، ریدقت  تروص  رد  تفرگ . ریدقت  رد  ماع  ناوتیم  و  دجاسم )  ) تفرگ رظن  رد  صاخ  ار  هنم 

يارب رفـس  باب  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  اریز  تسین ؛ حیحـص  یماع  ۀـملک  ریدـقت  اـما  دـینکم . » رفـس  دجـسم  هس  هب  زج  يراـک ، ره  يارب  و 
ای دینکن . » رفس  ناکم -  هن  دجسم -  هس  هب  زج  دجاسم ، نایم  زا  : » ینعی تسا ؛ صاخ  هنم  ینثتـسم  سپ  دوشیم ، هتـسب  زین  هریغ  تراجت و 
ربق ترایز  يارب  رفس  هک  یناسک  نخس  ورنیازا ، دیدنبم . رفس  راب  دجسم  هس  زج  يدجـسم  چیه  هب  ندناوخ ، زامن  يارب  رگید ، ترابع  هب 

. دوشیم لطاب  دناهدرک ، عنم  ار  ناحلاص  رگید  روبق  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر فیرش 
: دیوگیم گرزب  یکبس 

زا  نم  روظنم  درادن . دوجو  دشاب ، هتشاد  ار  اجنادب  رفس  تلیضف  شدوخ  دوجو  هب  انب  هک  يرگید  ناکم  هس ، نیا  زج  نیمز ، يور  رب 
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ص:123
يارب رگید  ياهنیمزرـس  هب  اـما  تسا . هداد  رارق  یعرـش  مکح  نآ  يارب  هدرک و  قیدـصت  ار  نآ  راـبتعا  عرـش ، هک  تـسا  يزیچ  تلیـضف ،

. دیوش یهار  اجنادب  تابحتسم ، زا  يدراوم  ای  ملع  بسک  داهج ، ای  ترایز  يارب  هکلب  دینکم ، رفس  ناشدوخ 
: دیازفایم يو 

کـشیب تسا . عونمم  ترایز ، دصق  هب  ناکم  هس  نیا  ریغ  هب  رفـس  هک  دنتـشادنپ  دمآ و  دوجو  هب  ههبـش  هراب  نیا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  يارب 
یناکم چیه  هب  ای  يدجسم  چیه  هب  : » تسا نینچ  ثیدح  ینعم  سپ ، تسا . هنم  ینثتسم  سنج  زا  ینثتـسم  اریز  تسا ؛ یهابتـشا  نخـس  نیا 

نآ رطاخ  هب  رفـس  عقاو ، رد  ملع  بسک  ای  ترایز  يارب  رفـس  دـینکم . » رفـس  ناکم  ای  دجـسم  نآ  دوخ  دـصق  هب  هدـش  رکذ  ناـکم  هس  زج 
(1). تسا ناکم  نآ  رد  هک  تسا  یسک  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، ناکم 

ترایز هرابرد  ینیع  مالک 

 » ثیدح دروم  رد  يراقلا » ةدمع   » ناونع اب  يراخب  حیحص  رب  دوخ  حرش  رد  ینیع  دمحانبدومحم  دمحموبا  نیدلاردب  همالع  اما 
: دیوگیم ُلاحِّرلا »  ُّدَُشت  ال 

لمع دوخ  رذن  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  نم  ياوتف  دـنک ، ترایز  ار  ربمایپ  ربق  هک  دوش  رذـن  رگا  دـنکیم : تیاکح  جـکنبا  یـضاق  زا  یعفار 
نآ ریغ  ربق  هک  درکیم  رذن  رگا  دراد . دوجو  تلاح  کی  نیمه  طقف  دنک و 

ص66. ج3 ، ینالقسع ، رجحنبا  يراخب ، حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  - 1
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ص:124
هب دنیوگیم : یعفاش  ياملع  زا  ینیوج  دـمحموبا  ضایع و  یـضاق  تشاد . تلاح  ود  نم  دزن  هلئـسم  نیا  مکح  دـنک ، ترایز  ار  ترـضح 

. تسا مارح  دجسم  هس  نیا  ریغ  هب  رفس  تیاور ، رد  هدش  دراو  یهن  ياضتقا 
: دیوگیم يوون 

راک نیا  ام ، باحصا  ام و  هاگن  زا  دناهدیزگرب . ار  نآ  ناققحم  نیمرحلا و  ماما  هک  تسام  نارای  دزن  نآ ، تسرد  تسا و  هابتشا  نخس  نیا 
. تسا هورکم  هن  مارح و  هن 

: دیوگیم یباطخ » »
، درازگب زامن  نکاما ، زا  یکی  رد  نتـسج  كربت  يارب  دنک  رذن  ناسنا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا . باجیا  نآ  يانعم  ربخ و  ُّدَُشت ، » ال   » ظفل

اما تسا . مزال  دـشابیم -  ناربمایپ  دـجاسم  هک  دجـسم -  هس  نیا  دروم  رد  طقف  راک ، نیا  يارب  ینالوط  تفاسم  ندومیپ  رذـن و  هب  لـمع 
. دورن ای  دناوخب  زامن  دورب و  اجنآ  هب  هک  تسا  ریخم  هدرک ، رذن  ار  هس  نیا  زا  ریغ  یعاقب  رد  زامن  رگا 

: دیوگیم يو 
ییافک بجاو  راک  نیا  دندرکیم و  رفـس  وا  دجـسم  هب  ادخ ، لوسر  تایح  نامز  رد  تسا . بجاو  هرمع  جح و  رد  مارحلا  دجـسم  هب  رفس 

. تسا بابحتسا  تلیضف و  باب  زا  سدقملاتیب ، هب  نتفر  اما  دوب ،
طقف  فاکتعا ، يارب  : » دناهدرک لیوأت  زین  يرگید  لکش  هب  ار  ثیدح  نیا 
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ص:125
« . تسین حیحص  رگید  دجاسم  رد  فاکتعا ، : » دناهتفگ مه  ناینیشیپ  یخرب  دینک . » رفس  دجسم  هس  نیا  هب 

: دیوگیم نیدلا » نیز  خیش  »
الثم دجسم ، تین  نودب  رفس  اما  درک ، رفس  دیابن  رگید  دجاسم  هب  دجـسم ، هس  نیا  زج  هک  دراد  قادصم  دجـسم  دروم  رد  طقف  مکح  نیا 
دنسم رد  ثیدح  قرط  زا  یـضعب  رد  اراکـشآ  نیا  درادن و  تیعونمم  اهنیا  ریظن  ناحلاص و  ترایز  شدرگ ، تراجت ، ملع ، لیـصحت  يارب 

. تسا هدش  رکذ  دمحا 
: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  دنکیم : تیاور  يردخ » دیعسوبا   » زا بشوح » نب  رهش   » زا دیمحلادبع »  » زا مشاه » »

. اذه يدِجسَمَو  یصقَالا  ِدِجَسْملاَو  ِمارَْحلا  ِدِجسَْملا  َریَغ  ةالَّصلا  ِهِیف  یغَتُبی  ٍدِجسَم  یِلا  َُهلاحِر  َّدُشَی  نَا  ِّیطُمِلل  یغَبنَی  ال 
. ددنبب رفس  راب  نم ، دجسم  یصقالادجسم و  مارحلادجسم و  زا  ریغ  رد  ندرازگ  زامن  دصق  هب  هک  يرفاسم  رب  تسین  هتسیاش 

(1) دننادیم . هقث  ار  بشوح » نب  رهش  ، » ثیدح همئا  زا  یهورگ  تسا و  نسح  نآ  دانسا 

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  یناکوش و 

: دیوگیم راطوالا » لین   » باتک رد  یناکوش  یلع  نب  دمحم  خیش  همالع  ماما 
. تسا فالتخا  ملع  لها  نانخس  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  هرابرد 

ص254. ج7 ، ینیعلا ، نیدلا  ردب  ئراقلا ، ةدمع  - 1
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ص:126
بجاو هب  ار  نآ  یفنح ، بهذم  دناهتـسناد . بجاو  ار  نآ  يرهاظ (1) یکلام و  بهذم  زا  یخرب  دنراد و  داقتعا  نآ  بابحتـسا  هب  تیرثکا 

زا نخس  نیا  دننکیم . تیعبت  وا  زا  هلبانح  یخرب  دنادیم و  عورشمان  ار  نآ  مالسالا  خیـش  هب  فورعم  یلبنح  هیمیتنبا  دننادیم . رتکیدزن 
. تسا هدش  لقن  زین  ضایع  یضاق  ینیوج و  کلام ،

بابحتسا هب  نیلئاق  لیالد 

: دننکیم جاجتحا  یلاعت  دنوادخ  نخس  هب  یهورگ  . 1
(64 ءاسن :  ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

بلط ادـخ  زا  دـمآیم و  وت  دزن  هب  دـندراذگیم ] اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ] دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  ناـفلاخم  نیا  رگا  و 
. دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ 

ثیدح رد  هک  روطنامه  تسا ؛ هدنز  شربق  رد  تافو  زا  سپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  هک  دننکیم  لالدتـسا  نینچ  دارفا  نیا 
: » هدمآ

نآ هب  ار  دوخ  باتک  زا  دلج  کی  هتسناد و  حیحـص  ار  ثیدح  نیا  یقهیب  دناهدنز . » ناشیاهربق  رد  ناربمایپ  « ؛ »  مِهِروُبق یف  ٌءایحَا  ُءایبنَالَا 
زا سپ  نامربمایپ  هک  دنرواب  نیا  رب  ام ، باحصا  ققحم و  ناملکتم  : » دیوگیم يدادغب » روصنموبا   » داتسا تسا . هداد  صاصتخا 

موـس نرق  رد  ق  270ه . یناهفـصا 202 - نامیلـس  یبا  فلخ  نب  یلع  نب  دوواد  هک  تسا  تنـس  لـها  یهقف  بهاذـم  زا  یکی  يرهاـظ  - 1
، یمالـسا اضر  هقف ، ملع  لخدـم  دـننکیم . تایاور  تاـیآ و  يرهاـظ  ياـنعم  هب  فوطعم  ار  دوخ  هجوت  رتشیب  اـهنآ  درک . سیـسأت  يرجه 

 . یسمش 1384 مق ، هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  ص481 ،
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ص:127
« . تسا هدنز  شتافو 

یتقو تساهنآ . زا  زین  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ دنوشیم و  هداد  يزور  ناشیاهربق  رد  دناهدنز و  ادهش  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  دیوم 
شترایز هب  ترضح  نآ  گرم  زا  سپ  هک  یـسک  دوشیم  نشور  تسا ، هدنز  ربق  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) مالـسا ربمایپ  هک  دش  تباث 

. تسا هتفر  وا  دزن  تایح  نامز  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  دوریم ،
رکذ زور  لهچ  زا  شیب  نآ  تدـم  زین  اهتیاور ، زا  یـضعب  رد  دـنوشیمن . اهر  ناشیاهربق  رد  زور  هس  زا  شیب  ناربمایپ ، هک  هدـش  تیاور 

هـشیمه ناشیاهربق  رد  اهنآ  هک  نخـس  نیا  اهتیاور ، نیا  ساسا  رب  دوشیم . شودخم  هیآ  هب  لالدتـسا  دشاب ، تسرد  رگا  هک  تسا  هدـش 
هک ره  : » تیاور نیا  رگا  هتبلا  دریگیم . رارق  ضراعت  رد  دنهدب ، ار  ناگدنتـسرف  دورد  باوج  ات  ددرگیم  زاب  اهنآ  هب  ناشحور  دناهدنز و 
نآ هب  ناوتیم  دـشاب ، حیحـص  تسا » هدـمآ  نم  رادـید  هب  متاـیح  ناـمز  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـیایب ، نم  تراـیز  هب  مگرم  زا  سپ 

میهاوخ نخـس  تیاور  نیا  نوماریپ  همادا  رد  درک . طابنتـسا  نآ  زا  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تراـیز  ندوب  بحتـسم  لالدتـسا و 
. تفگ

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ  . 2
(100 ءاسن :  ) هللا یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو 

. تسادخ رب  وا  شاداپ  دسرارف ، شگرم  سپس  دوش ، جراخ  وا  ربمایپ  ادخ و  يوس  هب  ترجاهم  ناونع  هب  دوخ  هناخ  زا  سک  ره  و 
زا سپ  دوب و  ترـضح  نآ  روضح  هب  یبایفرـش  شتایح ، ناـمز  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ يوس  هب  ترجه  هورگ ، نیا  داـقتعا  هب 

هب  تسا . نانچ  زین  ناشیا  تافو 
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ص:128
تاذ هب  ندرک  هاگن  هلمج  زا  تسین ؛ تافو  زا  سپ  وا  دزن  نتفر  رد  هک  دراد  يدیاوف  شتایح  نامز  رد  راوگرزب  نآ  رـضحم  هب  نتفر  نیقی ،

. . . . ترضح و نآ  شیپاشیپ  رد  داهج  تعیرش ، ماکحا  يریگدای  وا ، فیرش  كاپ و 
ترایز تیعورشم  ثحب  رد  هک  تسا  یثیداحا  دوجو  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  ترایز  ندوب  بحتـسم  يارب  لیلد  نیموس  . 3
نینچمه دناهدمآ . دناهدش -  لقن  زئانجلا »  » باتک رد  هک  صاخ -  یلکش  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  ماع و  روط  هب  روبق 

راد تسا . ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  ترایز  صوصخم  هک  یثیداحا  زین  تسا و  روبق  ترایز  هب  ناشیا  نتفر  زا  یکاح  هک  یثیداـحا  دوجو 
: » دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هک  دنکیم  تیاور  بطاح »  » زا بطاح » لآ   » زا يدرم  زا  ینطق 

« . تسا هدرک  ترایز  متایح  نامز  رد  ارم  ییوگ  دنک ، ترایز  ارم  متافو  زا  سپ  سک  ره  « ؛ »  یتایَح یف  امَّنَأَکَف  یتافَو  َدَعب  ینَراز  نَم 
رد يدعنبا  دنـسملا و  رد  یلعیوبا  دـنکیم . تیاور  زین  رمعنبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  ینطقراد ، دراد . دوجو  لوهجم  یـصخش  نآ ، دنـس  رد 
وا هک  دیوگیم  دمحا  هتبلا  تسا . فیعـض  يدرف  هک  دراد  دوجو  دوادوبا » نب  صفح   » وا دنـس  هلـسلس  رد  دناهدرک . تیاور  ار  نآ  لماکلا 

. تسا حلاص 
. تسا هدرک  رکذ  ار  تیاور  نآ  هباشم  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ زا  هشیاع  زا  طسوالا  رد  یناربط 

، دنـس رد  نینچمه  تسا . هدرک  رکذ  سابعنبا  زا  ار  نآ  هیبش  یلیقع » . » دراد دوجو  لوهجم  یـصخش  نآ ، قیرط  رد  هک  دیوگیم  ظفاح » »
. تسا فیعض  وا  هک  دراد  دوجو  ینزام » دعس  نب  ۀلاضف   » تیاور

َُهل  تَبَجَو  يربَق  َراز  نَم  ظفل «  اب  رمعنبا  زا  يرگید  ثیدح  ینطقراد 
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ص:129
نیا نایوار  زا  یکی  يدبع » لاله  نب  یـسوم  . » تسا هدرک  تیاور  دـش » بجاو  وا  رب  متعافـش  درک ، ترایز  ارم  ربق  سک  ره  « ؛ »  یتَعافَش

تیاور نیا  لاله  نب  یـسوم  قیرط  زا  دوخ  حیحـصلا »  » رد همیزخنبا » « . » تسا دیدرت  وا  تلادع  رد  : » دیوگیم متاحوبا » . » تسا ثیدـح 
« یلیقع . » تسا هدرک  لقن  ار  نآ  یقهیب  دسریم . نهذ  هب  ياهشدخ  وا  دانسا  رد  دشاب ، حیحص  تیاور  نیا  رگا  دیوگیم  دنکیم و  لقن  ار 

یلکشم نآ  رد  : » دیوگیم دمحا  میرادن . » حیحص  یتیاور  عوضوم ، نیا  رد  درادن و  يدهاش  تسین و  حیحص  یـسوم  ثیدح  : » دیوگیم
. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  وا  قیرط  زا  یناربط »  » هک تسا  نآ  ریظن  دهاش و  زین  ملاس » نب  ۀملسم   » ثیدح و  تسین . »

اب رکاسعنبا  يدعنبا و  یقهیب و  و  یسدقم » ءایـض  . » تسا هقث  زین  وا  هدرک و  تیاور  عفان »  » زا رمع  نب  هللادیبع  زا  ار  نآ  لاله  نب  یـسوم 
هدرک قیثوت  ار  وا  يدـعنبا  اما  تسا ، فیعـض  ثیدـح  رد  وا  هدرک و  تیاور  رمع  نب  هللادـبع  زا  ار  نآ  یـسوم  هک  دنتـشاد  راهظا  تیعطق 

و نکـسنبا » . » تـسا هدرک  لـقن  يرگید  تـیاور  هـب  نورقم  ار  تـیاور  نـیا  ملـسم  تـسین . یلکـشم  نآ  رد  : » دـیوگیم نـیعمنبا  تـسا .
. دناهتسناد حیحص  ار  تیاور  نیا  یکبس  نیدلا  یقت  و  قحلادبع » »

 « ینافَج ْدَقَف  ینرُزَی  َْملو  َّجَح  ْنَم  ترابع «  اب  رمعنبا و  زا  لقن  هب  ار  ثیدح  نیا  نامعنلا » ۀمجرت   » رد نابحنبا  زین  يدـعنبا و  ینطقراد و 
فیعـض رایـسب  وا  هک  تسا  لبـش » نب  نامعن   » شدنـس رد  دناهدروآ . تسا » هدرک  افج  نم  رب  دـنکن ، ترایز  ارم  درازگ و  جـح  سکره  « ؛

هشدخ  نامعننبا  رب  ثیدح ، نیا  رد  : » دیوگیم ینطقراد  تسا . هدرک  قیثوت  ار  وا  یسوم » نب  نارمع   » تسا و
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ص:130
« . نامعن دوخ  رب  هن  تسا  دراو 

هک هدرک  تـیاور  رمع  زا  ار  نآ  یقهیب ، تـسا . فیعــض  وا  تـسا و  يراـفغ » مـیهاربا   » شدنــس رد  هدرک و  تـیاور  ار  نآ  رازب  نـینچمه 
ًاعیِفَـش َُهل  ُتنُک  ًابِـسَتُْحم  ِۀَـنیدَملِاب  ِینَراز  ْنَم  ترابع «  اب  سنا  زا  ایندـلایبا » نبا  « . » دراد دوجو  یلوهجم  درف  نآ ، ناـیوار  رد  : » دـیوگیم

هدرک تیاور  متسه » هاوگ  عیفش و  وا  يارب  تمایق  زور  دنک ، راومه  دوخ  رب  ارم  ترایز  یتخـس  هنیدم ، رد  هک  ره  « ؛ »  ِۀَمایِْقلا َموَی  ًادیهَـشَو 
« تاقثلا  » رد ار  نآ  نابحنبا  دنتـسنادیم . فیعـض  ار  وا  ینطقراد  نابحنبا و  هک  دراد  دوجو  یبعک » دیز  نب  نامیلـس   » نآ دنـس  رد  تسا .

. دوشیم هدید  یلوهجم  درف  نآ ، دنس  رد  هدرک و  لقن  رمع  زا  ار  تیاور  يو  دننام  زین  یسلایط » دوادوبا  . » تسا هدروآ 
ُهللا ُهلَأسَی  َمل  ِسَّدَقُْملا  ِتَیب  یف  یّلَـصَو  ًةَوزَغ  ازَغَو  يربَق  َرازَو  ِمالـسِالا  َۀَّجَح  َّجَح  نَم  ظفل «  اب  يدزا » حـتفلاوبا   » زا دوعـسمنب » هللادـبع   » زا

، دناوخب زامن  سدـقملاتیب  رد  دـنک و  تکرـش  ياهوزغ  رد  دـنک و  ترایز  ارم  ربق  دـهد و  ماجنا  جـح  هک  سک  ره  « ؛ »  ِْهیَلَع َضَرَتفا  اَمیف 
زا یلیقع  تسا . هدش  تیاور  زین  هریرهوبا  زا  بطاح ، »  » زا هدـش  لقن  تیاور  هباشم  هدـش و  تیاور  دـسرپیمن » وا  زا  تابجاو  زا  دـنوادخ 

َۀَّکَم یِلا  َّجَح  نَم  ترابع «  اب  یلو  هدرک ، لقن  ار  تیاور  وا  زا  زین  سودرفلا » دنسم   » باتک تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  دننام  زین  سابعنبا 
، دیایب مدجـسم  رد  نم  ترایز  يارب  سپـس  دور ، هکم  هب  جح  دصق  هب  سک  ره  « ؛ »  ناتَروربَم ناتَّجَح  َُهل  تَِبتُک  يدِجـسَم  یف  ینَدَـصَق  َُّمث 

« . دوشیم هتشون  وکین  جح  ود  باوث  وا  يارب 
ِهللا  لُوسَر  َربَق  َراز  ْنَم  دنکیم « : لقن  نینچ  بلاطیبا  نب  یلع  زا  رکاسعنبا 
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ص:131
« . دریگیم رارق  وا  راوج  رد  دنک ، ترایز  ار  ادخ  لوسر  ربق  سک  ره  « ؛ »  ِهِراوَج یف  َناک 

دـمحا و دـیوگیم : ظفاح  تسا . حرطم  يرایـسب  ياهثحب  وا  هب  تبـسن  هک  دراد  دوجو  هربنع » نب  نوراه  نب  کلملادـبع  ، » نآ دنـس  رد 
: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  دناهدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  عوفرم  روط  هب  دوادوبا 

. َمالَّسلا ِهیَلَع  َّدرَأ  یّتَح  یحوُر  َّیَلَع  ُهللا  َّدَر  ّالإ  َّیَلَع  ُمِّلَُسی  ٍدَحأ  نِم  ام 
. میوگب ار  وا  مالس  باوج  ات  دنادرگیمزاب  نم  هب  ارم  حور  دنوادخ  دهد ، مالس  نم  رب  یناملسم  هاگره 

هک درادـن  دوجو  یبلطم  نآ  رد  اما  تسا ، ثیدـح  نیا  یقهیب  باـتک  ياـهباب  زا  یکی  زاغآرـس  تسا . حیحـص  دوادوبا  دـمحا و  تیاور 
مدع یتح  تسا و  ماع  رهاظ  رد  هکلب  دشاب ، رضاح  وا  ربق  رـس  دیاب  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رب  هدنهدمالـس  هک  دنک  نآ  رب  تلالد 

. دوشیم لماش  زین  ار  ترضح  نآ  ربق  رس  رب  روضح 
: دیوگیم نینچمه  ظفاح 

، اهنآ نایم  رد  تسا . هدش  تیاور  هباحص  زا  یهورگ  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  تسا و  یگتخاس  ثیداحا ، نیا  نوتم  رثکا 
نارگید ینطقراد و  رمع ، زا  رازب  ءافشلا ، رد  ضایع  بویاوبا ، زا  دمحا  رمعنبا ، زا  أطوملا  رد  کلام  تسرد ، يدنس  اب  لالب  زا  رکاسعنبا 

زا اریز  تسا ؛ هدشن  لقن  یتیاور  ترایز ، دصق  هب  ندرکرفـس  هرابرد  لالب ، زج  اهنآ  زا  کیچیه  زا  اما  دـناهدرک . لقن  ار  نآ  ع ])  ]) یلع زا 
رد  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ دوب ، ایراد »  » رد هکیلاحرد  تسا ، هدش  تیاور  وا 
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ص:132
(1) ! ؟ ینک ترایز  ار  ام  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  لالب ! يا  تسا  ییافج  هچ  نیا  : » دومرف هک  دید  باوخ 

ترایز بوجو  هب  نیلئاق  لیالد 

ثیدح هب  دنالئاق ، ترایز  بوجو  هب  هک  یناسک 
ترایز كرت  دننکیم و  لالدتـسا  تسا » هدرک  افج  نم  رب  دنکن ، ترایز  ارم  درازگ و  جح  سک  ره  « ؛ » ینافَج دَقَف  ینرُزَی  َملَو  َّجَـح  نَم  »

، افج هک  دناهداد  خساپ  املع  تیرثکا  اما  دوشن . عقاو  مارح  رد  ات  تسا  بجاو  ترـضح ، نآ  ترایز  سپ  دننادیم . مارح  ار  ص ])  ]) ربمایپ
، دوریم راک  هب  هژاو  نیا  زین  ییوخدـب  هرابرد  هلـص و  یکین و  كرت  دروم  رد  هک  هنوگنامه  دوریم . راک  هب  زین  بحتـسم  كرت  هراـبرد 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  روطنامه 
، تسا هدش  لقن  تیاور  نیمه  طقف  هکنیا  لیلد  هب  تروص ، ره  رد  اما  تسا ، » هدرک  افج  دـشاب ، درگنابایب  سکره  « ؛ » افَج دَـقَف  ادـَب  نَم  »

. دوش بوسحم  بوجو  رب  یلیلد  دناوتیمن  ییاهنت  هب  ثیدح  نیا 

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  تیعورشم  مدع  لیالد 

 » ثیدح هب  دنالئاق ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  ندوب  عورشمان  هب  هک  یناسک 
ثیدح هب  نینچمه  تشذگ و  نآ  رکذ  هک  دننکیم  جاجتحا  دینکم » رفس  دجسم  هس  يوس  هب  زج  « ؛ »  َدِجاسَم ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشتال 

»
(2) تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  قازرلادبع »  » هک دیریگم » دیع  ارم  ربق  « ؛ »  ًادیع يربَق  اوذِخَّتَت  ال 

. تسا هدرک  لقن  رکاسعنبا  ار  تیاکح  نیا  - 1
94 و 95. صص ج5 ، یناکوش ، راطوالا ، لین  - 2
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ص:133

([ ص  ]) ربمایپ ربق  ترایز  هرابرد  یکلام  يودع  نسح  خیش  هاگدید 

([، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  فیرش  ربق  ترایز  هکنادب  : » دراگنیم راونالا » قراشم   » باتک رد  ق ) م1303ه .  ) يودع نسح  خیش 
« . تسا تاجرد  نیرتالاب  يوس  هب  یهار  تاعاط و  نیرتهب  تابرقت و  نیرتگرزب  زا 

: دیوگیم يو 
دنلب یلیخ  هن  زین  نداد  مالس  رد  دوش . رـضاح  ترـضح  نآ  رـضحم  رد  ینتورف ، اب  تسا  نکمم  شیارب  هک  ییاج  ات  تسا  هتـسیاش  رئاز  رب 
يارب دتـسیاب ، ناشیا  راـی  ود  تمـس  زا  رگا  دتـسیاب و  ربق  راـنک  رد  هلبق  تمـس  زا  رئاز  هک  تسا  راوازـس  هتـسهآ . یلیخ  هن  دـهدب و  مـالس 

. . . . کیلع مالسلا  دیوگب : سپس  دتسیاب و  ناشیا  فیرش  ربق  هب  ور  دنک و  هلبق  هب  تشپ  هاگنآ  تسا . هتسیاش  بدا  تیاعر 
: هک هدش  تیاور 

: تفگ وا  هب  کلام  هلبق ؟ هب  ور  ای  منک  اعد  متسیاب و  ادخلوسر  هب  ور  ایآ  هللادبعابا ! يا  دیسرپ : کلام  زا  یـسابع ، هفیلخ  روصنم  رفعجوبا 
. تسا تمایق  زور  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  هب  برقت  يارب  مدآ  تردپ  هلیسو  وت و  هلیسو  وا  ینادرگرب ؟ وا  زا  ار  تیور  ارچ 

رارق شربارب  رد  وا  تاـیح  ناـمز  رد  ییوـگ  يزادـناورف ؛ رـس  ترــضح  نآ  تـمظعرپ  ماـقم  رد  ینک و  تمزـالم  ینتورف  بدا و  رب  دـیاب 
تما و هدـهاشم  رد  اریز  دوب ؛ شتاـیح  ناـمز  رد  هک  روطناـمه  يونـشیم ، ار  وا  مالـس  يزوـمآیم و  ملع  وا  دزن  نداتـسیا  اـب  ياهتفرگ و 

ناشیا ، گرم  زا  سپ  یگدنز و  نارود  نایم  اهنآ  تاین  لاوحا و  هب  یهاگآ 
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. درادن دوجو  هدنب  يارب  ياههبش  چیه  تسا و  نشور  ًالماک  هلئسم  نیا  درادن . دوجو  یتوافت  چیه 

: هک هدرک  تیاور  بیسم » نب  دیعس   » زا كرابمنبا » »
، ورنیازا دسانـشیم ، ناشلامعا  هرهچ و  اب  ار  اهنآ  سپ  دوشن ، هضرع  ربماـیپ  رب  ناـهاگماش  ناهاگحبـص و  تما ، لاـمعا  هک  تسین  يزور 

. تسا اهنآ  دهاش 
، دنک ساسحا  ار  وا  تلزنم  هوکـش و  شبلق  رد  دروآ و  نهذ  هب  ار  ترـضح  نآ  كرابم  هرهچ  ناشیا ، ترایز  ماگنه  هب  دیاب  هدننکترایز 

! ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس  دیوگب : اضعا  نوکس  مسج و  شمارآ  شنرک و  بلق و  روضح  اب  سپس 
: هک هدش  تیاور  يرصب » نسح   » زا

ار ام  سپ  میدرک ، ترایز  ار  وت  ربمایپ  ربق  ام  ادنوادخ ! تفگ : دوب ، هداتـسیا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  ربق  رـس  رب  مصا » متاح  »
زا هک  ره  وت و  سپ  میدیبلط .]  ] میتفریذپ ار  وت  هکنیا  رگم  میدـناوخن ، ارف  نامبیبح  ترایز  يارب  ار  وت  دـمآ : ادـن  نادرگم . زاب  یلاخ  تسد 

. دیدش هدیزرمآ  تسوت ، هارمه  هک  راوز 
باـب رد  تجح ، نیرتوـکین  ناـبز و  نیرتـهب  اـب  هناـگراهچ ، بهاذـم  همئا  يارآ  رگنـشور و  ياـههیآ  اـیوگ و  ثیداـحا  همه  نیا  ناـیب  اـب 

ای دیامرفیم : دنوادخ  دنامیمن . یقاب  نآ  رد  نتـشاذگ  تعدـب  ای  كرت  هب  لیوات  يارب  یلاجم  نآ ، يارب  رفـس  قیفوت  ترایز و  بابحتـسا 
( 31: فاقحا « . ) دیروآ نامیا  ادخ  هب  دینک و  تباجا  ار  یهلا  هدننکتوعد  ام ، موق  يا  « ؛ ِهب اُونِمآ  َو  ِهللا  َیِعاد  اُوبیجَأ  انَمْوَق 
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. دناهرب یلدرامیب  زا  ار  امش  دنک و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  ناتیاهلد  دنوادخ 

« ینالیگ رداقلادبع  »

، هدوـب عـجرم  یباـتک  هیمیتنبا  يارب  یلبنح  یهقف  يارآ  رد  هـک  دوـخ  هـینغلا »  » باـتک رد  ق ، ) م561 ه .  ) یلبنح ینالیج  رداقلادـبع  ماـما 
: دیوگیم

يا وت  رب  مالـس  دیوگیم : دهدیم و  رارق  دوخ  پچ  تمـس  رد  ار  ربنم  لباقم و  رد  ار  ربق  تشپ و  ار  هلبق  دـیآیم و  فیرـش  ربق  دزن  رئاز ] ]
ربمایپ رب  وت  مالـس  مدروآ . يور  وت  هب  تربمایپ  هطـساو  هب  اراگدرورپ ! دـیوگیم : سپـس  داـب ، وت  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  ربماـیپ و 

يزرمایب و ارم  وا  قح  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  اراگدرورپ ! دزرمایب . ار  مناهانگ  ات  مدروآ  يور  مراگدرورپ  هب  ادخ ! لوسر  يا  داب . تتمحر 
ینک . تمحر 
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« ینالیگ رداقلادبع  »www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:137

« لاحرلا دشت  ال   » يانعم يواکاو 

هراشا

: دننکیم هابتشا  ثیدح  نیا  مهف  رد  مدرم  زا  يرایسب 
 . یصقَألا ِدِجسَملاَو  اذه ، يدِجسَمَو  ِمارَْحلا ، ِدِجسَملا  َدِجاسَم : ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشت  ال 

. یصقالادجسم نم و  دجسم  نیا  مارحلادجسم ، دینکم : رفس  دجسم  هس  هب  زج 
ینامرفان يرفس  نینچ  هک  دنرادنپیم  دننکیم و  لالدتسا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  رفـس  میرحت  رب  ثیدح  نیا  هب  اهنآ 

. تسا راوتسا  یمهف  جک  رب  اریز  تسا ؛ دودرم  لالدتسا  نیا  تسادخ . زا 
: دیوگیم يدابآزوریف  مالسالا  خیش 

 » ثیدح رد 
رب یلیلد  ار  نآ  سک  ره  تسا . نآ  رب  یتجح  هکلب  درادـن ، دوجو  ترایز  زا  یهن  رب  ینبم  یلیلد  َدِـجاسَم ، »  ِۀـَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُـشت  ال 

رگنایب  اراکشآ  تسا و  هتشاد  اور  شلوسر  ادخ و  هب  ار  یخاتسگ  نیرتگرزب  هتشادنپ ، ترایز  تمرح 
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(1). دشابیم لالدتسا  طابنتسا و  هجو  هب  ندیسر  رد  وا  روصق  نآ و  هدنیوگ  ینادان 

. تسا هدمآ  هناگادج  شخب  ود  رد  نآ  هب  لالدتسا  و  دید -  دیهاوخ  هک  روطنامه  ثیدح -  نیا 
([: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ شیامرف  نیا 

الا و زا  سپ  ینثتسم  تسا . مزال  هنمینثتسم  ینثتسم و  دوجو  انثتسا ، رد  هدمآ و  انثتسا  بولـسا  هب  َدِجاسَم ، »  ِۀَثالَث  یلِإ  ّالِإ  ُلاحِّرلا  ُّدَُشت  ال 
. تسا فورعم  يوحن  ياهباتک  رد  هدعاق  نیا  دشاب . فوذحم  هنمینثتسم  تسا  نکمم  دیآیم . نآ  زا  شیپ  هنمینثتسم 

« دجاسم ۀـثالث   » ظفل ینثتـسم  ثیدـح  نیا  رد  تسا . هدـش  رکذ  نآ  رد  حیرـص  روط  هب  ینثتـسم  هک  میباییمرد  ثیدـح ، نیا  هب  یهاگن  اب 
. میریگیم ریدقت  رد  ار  نآ  ریزگان  هدماین و  اجنیا  رد  دیآیم ، ّالا »  » زا شیپ  هک  هنمینثتسم  اما  هتفرگ ، رارق  ّالا »  » زا سپ  هک  تسا 

هس زج  يربق  چیه  يوس  هب  : » دوب دهاوخ  نینچ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هب  بوسنم  مالک  ریدقت  مینادب ، هنمینثتـسم  ار  ربق  رگا 
« . دینکم رفس  دجسم 

نآ دارفا  زا  یکی  هتفرگن و  رارق  هنمینثتـسم  يانعم  رد  ینثتـسم  درادن و  یبسانت  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ مالک  تغالب  اب  قایـس  نیا 
هللا یلص   ]) ربمایپ هب  لیلدیب  ار  یمالک  درادن  قح  ناسنا  اریز  دشاب ؛ هنمینثتسم  سنج  زا  ینثتـسم  هک  تسا  نیا  لصا  هک  یلاح  رد  تسین .

ندـشعقاو هنمینثتـسم  يارب  تسین و  قباطم  انثتـسا  لصا  اب  اریز  تفرگ ؛ ریدـقت  رد  ار  ربق »  » ظفل ناوتیمن  سپ  دـهد . تبـسن  هلآ ]) هیلع و 
. درادن تیحالص 

ص152. رشبلاو ، تالصلا  - 1
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چیه هب  : » دوب دهاوخ  هنوگ  نیدب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر مالک  ریدقت  تسا ، ناکم »  » هژاو ردقم  هنمینثتسم  میریگب  ضرف  رگا 

. مینکن ترفاسم  زین  ریخ  راک  ماجنا  ای  ملع  بسک  ای  تراجت  يارب  یتح  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دینکم . » رفس  دجسم  هس  نیا  زج  یناکم 
. دوب تسردان  لطاب و  ياهضرف  زا  ییاههنوگ  اهنیا 

نآ رب  سانشنابز ، نادنمشناد  هچنآ  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ  ورنیازا ، تسا ؛ فوذحم  هنم  ینثتسم  هدش و  رکذ  ینثتـسم  ثیدح ، نیا  رد 
: تسا هجو  هس  لماش  اهنت  نآ ، ریدقت  میریگب . ریدقت  رد  ار  دناهدرک  قافتا 

« . دینکم رفس  دجسم  هس  زج  يربق  چیه  يوس  هب  : » دوشیم هنوگنیا  نآ  ردقم  هک  میریگب  ریدقت  رد  ار  ربق »  » ظفل لوا : هجو 
ریدقت نیا  دینیبیم  هکنانچ  دـنادیم . عونمم  ار  ترایز  يارب  رفـس  تیاور ، نیا  هب  لالدتـسا  اب  هک  تسا  یهاگدـید  ساسا  رب  ریدـقت ، نیا 

. تسین هتسیاش  زین  برع  نیرتحیصف  هب  نآ  ندادتبسن  دنکیمن و  اضرا  ار  یبرع  نابز  هب  يانشآ  قوذ  هک  تسا  یبسانمان 
لئاق نآ  هب  یـسک  تسا و  لـطاب  تشذـگ  هکناـنچ  هجو  نیا  دوش و  هتفرگ  ناـکم »  » ظـفل ماـع ، روط  هب  هنمینثتـسم  ریدـقت  رد  مود : هجو 

. تسین
چیه هب  : » دوب دهاوخ  لکـش  نیا  هب  ثیدـح  قایـس  تروص ، نیا  رد  دـشاب ؛ دجـسم »  » ظفل ردـقم ، هنمینثتـسم  ثیدـح  نیا  رد  موس : هجو 

زین دوشیم و  يراج  حیصف  نانادنابز  بولسا  ساسا  رب  دریگیم و  مظن  مالک  ترابع ، نیا  رد  دینکن . » رفس  دجسم  هس  نیا  زج  يدجـسم 
نیا  رد  هک  تسا  نیا  ضرف  اب  هجو ، نیا  لوبق  دوشیم . عفر  ترابع  نیا  رد  دوب ، نیشیپ  لکش  ود  رد  هک  یلالتخا  فعض و 
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ياج حیرص ، یتیاور  دوجو  تروص  رد  اریز  دیایب ؛ تحارص  هب  نآ  رد  هنمینثتسم  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  يرگید  حیرـص  تیاور  اتـسار 

. دشوپب مشچ  نآ  زا  ناملسم  کی  هک  تسین  هتسیاش  دوش ، تفای  يرگید  تیاور  رگا  تسین . هژاو  نتفرگ  ریدقت 
نیا هلمج  زا  تسا ؛ هدـمآ  حیرـص  روط  هب  هنمینثتـسم  نآ ، رد  هک  میاهتفاـی  تسد  يربـتعم  ياـهتیاور  هب  يوبن ، تنـس  رد  یهلا  دـمح  هب 
هوک رد  ندناوخ  زامن  مکح  زا  یتقو  هک  مدینـش  دیعـسوبا »  » زا : » دنکیم لقن  بشوح » نب  رهـش   » قیرط زا  لبنح  نب  دمحا  ماما  هک  تیاور 

: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ تفگ : دمآ و  نایم  هب  نخس  روط 
(1)  . يدِجسَمَو یصقَالا  ِدِجسَملاَو  ِمارَحل ، اِدِجسَملا  َریَغ  ُةالَّصلا  ِهیف  یغَتُبت  ٍدِجسَم  یِلا  َُهلاحِر  َّدُشَی  نَأ  یّلَصُمِلل  یغَبنَی  ال 

. نم دجسم  یصقالادجسم و  مارحلادجسم ، دروم : هس  رد  رگم  دنک ، رفس  دجسم  هب  ندناوخزامن  دصق  اب  تسین  هتسیاش  رازگزامن  رب 
(2) « . دراد دوجو  ییاهفعض  وا  رد  دنچره  تسا ، نسح  بشوح  نب  رهش  تایاور  : » دیوگیم رجحنبا  ظفاح 

: تسا هدمآ  زین  يرگید  لکش  هب  تیاور  نیا 
(3). اذه يدِجسَمَو  یصقَالا  ِدِجسَملاَو  ِمارَحلاِدِجسَْملا ، َریَغ  ُةالَّصلا  ِهیف  یغَتُبت  ٍدِجسَم  یِلا  َُهلاحِر  َّدُشَی  َنأ  ّیِطُمِلل  یغَبنَی  ال 

. نم دجسم  نیا  یصقالا و  دجسم  مارحلا ، دجسم  هب  رگم  دنک ، رفس  يدجسم  يوس  هب  ندرازگزامن  دصق  اب  هک  تسین  هتسیاش  رفاسم  رب 

ص84. ج3 ، يرابلا ، حتف  ك : ر . - 1
ص83. نامه ، - 2

ص64. ج3 ، دمحا ، ماما  دنسم  - 3
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: هک هدش  لقن  هشیاع  زا  هدروآ ، رازب  هک  يرگید  تیاور  رد 

يارب دجاسم  نیرتهتسیاش  تسا . ناربمایپ  نیرخآ  دجسم  نم  دجسم  متـسه . ءایبنالا  متاخ  نم  دومرف : هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر 
دجاسم رگید  رد  زامن  رازه  ندراذگ  زا  نم ، دجسم  رد  زامن  تلیضف  نم . دجسم  مارحلادجسم و  زا : دنترابع  ندرک  رفـس  ندرک و  ترایز 

(1). تسا رترب  مارحلادجسم -  زج  هب  - 
نیا رد  ياهدیاف  دنتسه و  يواسم  مه  اب  تلیـضف  رظن  زا  هس ، نیا  زج  دجاسم  همه  هک  تسا  نیا  رگنایب  دجاسم ، هرابرد  راوگرزب  نآ  مالک 

، ثیدح نیا  رد  دنراد . رتشیب  یتلیـضف  رگید  دـجاسم  هب  تبـسن  دجـسم  هس  نیا  اما  دـنوش ، لمحتم  ار  اهنآ  يوس  هب  رفـس  جـنر  هک  تسین 
و هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هب  نتـسب  غورد  ياهنوگ  هب  ثیدـح ، نیا  رد  اهنآ  ندرکلخاد  نیاربانب ، هدـماین . رباـقم  دروم  رد  یبلاـطم 

. تسا هانگ  باکترا  اب  يواسم 

ثیدح ناظفاح  ناگرزب و  لاوقا 

 » ثیدح حرش  اب  ردقنارگ ، گرزب و  ناثدحم  ناظفاح و 
شیپ تیاور  ناگرزب ، نیا  حرـش  هیاپ  رب  هک  میتفگ  دناهدرک . نایب  تشذـگ ، رتشیپ  هک  ییاهتروص  هب  ار  نآ  يانعم  ُلاحِّرلا » . . . ُّدَُـشت  ال 

هب طوبرم  ثیدح ، هک  دنتشاد  داقتعا  اهنآ  زا  یخرب  یتح  درادن . یطابترا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  رفس  هلئـسم  هب  هتفگ 
ماما هلمج  زا  تسا ؛ صاخ  يدجسم  رد  ندرازگزامن  ندرک  رذن 

« دراد دوجو  هدیبع  نب  یـسوم  نآ ، نایوار  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  رازب  ار  تیاور  نیا  : » دیوگیم ص4  دئاوزلا ج4 ، عمجم  رد  یمثیه  - 1
. تسا فیعض  يدرف  زین  يوار  نیا  . 
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ص:142
: تسا هتفگ  هک  ینالقسع  رجح  نب  یلع  نب  دمحا   » ظفاح

 » ناشیا شیامرف  رد  دناهتفگ : نیققحم  یخرب 
یناکم چیه  هب  : » دوشیم لکش  نیدب  انعم  دشاب ، ماع  تسا ، ردقم  هک  هنمینثتـسم  رگا  تسا . فوذحم  هنمینثتـسم  َدِجاسَم »  ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا 

يارب رفـس  باب  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  اریز  دوشیم ؛ نکمم  ریغ  اـنعم  نیا  هب  لـمع  دـینکن . » رفـس  دجـسم  هس  نیا  زج  هب  يراـک  چـیه  رد 
ار نآ  صاـخ و  ياهژاو  ار  هنم  ینثتـسم  رگا  اـما  تسین . ناـکم »  » هژاو تسا ، رّدـقم  هچنآ  نیارباـنب ، دوشیم . هتـسب  روـما  رگید  تراـجت و 
اب دینکن . » رفس  دجـسم  هس  زج  هب  نآ ، رد  ندرازگزامن  يارب  يدجـسم  چیه  هب  : » دوشیم هنوگنیا  انعم  هدش ، فذح  هک  مینادب  دجـسم » »

نخـس ریدقت ، نیا  اب  مینادب . ردقم  ةدش  فذح  هنمینثتـسم  ار  دجـسم  هک  تسا  نیا  رتهتـسیاش  مود ، تلاح  رد  انعم  رتشیب  بسانت  هب  هجوت 
یهن اریز   ] دوب دهاوخ  لطاب  دنکیم ، عنم  ار  ناحلاص  روبق  ای  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  كرابم  ربق  ترایز  يارب  رفس  هک  یسک 

(1) [. تسین روبق  ترایز  مکح  نایب  ماقم  رد  تسا و  دجاسم  رگید  هب  نتفر  زا  یهن  تیاور ، نیا  رد  هدش  رکذ 
يوون یباطخ و  نوچمه  يرگید  ناگرزب  مالک  تسا و  هدرک  رکذ  يراخبلا  حیحص  حرـش  رد  ینامرک  فسوی  نب  دمحم  ماما  ار  انعم  نیا 

نبدومحم دمحموبا  نیدـلاردب   » ماما دـناهدرک ، دـییأت  ار  انعم  نیا  هک  یناسک  رگید  زا  (2). دناهدرک دـییأت  ار  انعم  نیا  هک  دـنکیم  لقن  ار 
مان هب  يراخب »  » رب حرش  رد  ینیع » دمحا 

ص66. ج3 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص12. ج7 ، يراخبلا ، یلع  ینامرکلا  حرش  - 2

ثیدح ناظفاح  ناگرزب و  www.Ghaemiyeh.comلاوقا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:143
(1). تسا يراقلاةدمع 

: دیوگیم ماقسلا  ءافش  باتک  رد  یکبس  همالع 
رب همه  هک  نآ  دننام  نیدلاو و  رادید  ملع ، لیـصحت  دننام  صخـشم ؛ یفده  هب  ندیـسر  يارب  رفـس  لوا : دوشیم : رفـس  هزیگنا  هلئـسم ، ود 
ای هنیدـم  هکم ، هب  رفـس  لـثم  تسا ؛ رفـس  تیاـغ  فدـه و  ناـکم  نآ  هک  ناـکم  کـی  هب  رفـس  مود : دـنراد ؛ رظن  قاـفتا  اـهنآ  تیعورـشم 

. دریگیم رب  رد  ار  هفلؤم  نیا  ام ، ثحب  دروم  ثیدح  هک  سدقملاتیب 
لاح تسا . لوا  عون  زا  وا  رفـس  دـیدرتیب  دـنکیم ، رفـس  دـصق  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  هک  یـسک  تیاور ، نیا  قبط 
ریز طرش  ود  نیا  زا  یکی  ياراد  هک  يرفس  هب  نتفر  زا  سدقم  تعیرش  نیاربانب ، دراد . رظن  ّدم  ار  رفـس  مود  عون  رظن ، دروم  ثیدح  هکنآ 

. دشاب هعقب  تشادگرزب  رفس ، تلع  هکنیا  مود  دشاب ؛ دجسم  هس  زا  ریغ  رفس ، زا  فده  هکنیا  لوا  تسا : هدرک  یهن  دشاب ،
هن هعقب و  بحاص  تشادگرزب  زین  تلع  هناگهس و  دجاسم  زا  یکی  هب  نتفر  فدـه  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  رفـس  رد 

: لوا تسا : هدیدنـسپ  دـشاب ، ریز  لـیلد  ود  زا  یکی  هب  هک  يرفـس  رگید ، تراـبع  هب  دـننکیم ؟ یهن  نآ  زا  هنوگچ  سپ  تسا ، هعقب  دوـخ 
. دشاب دجسم  هس  نیا  زا  ریغ  يوس  هب  دنچ  ره  دوش . ماجنا  تدابع  دصق  هب  مود : دشاب ؛ دجسم  هس  زا  یکی  شفده 

اریز دوشیم ؛ لماش  ار  ببس  ود  ره  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  رفس 

ص254. ج7 ، يراقلا ، ةدمع  - 1

ثیدح ناظفاح  ناگرزب و  www.Ghaemiyeh.comلاوقا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:144
هناگهس دجاسم )  ) ياهناکم زا  یکی  هب  نتفر  رفس ، زا  فده  رگا  دوش . تفای  لیلد  ود  زا  یکی  دیاب  زین  نآ  ریغ  رد  تسا و  بولطم  رایسب 

. دشاب هتشاد  دوجو  زین  هناصلاخ  برقت  دصق  نیا ، رب  هوالع  تسا  مزال  دشاب ،
رفس زا  ناناملسم  تیاور  نیا  رد  نخس ، رگید  هب  تسا . ناکم  نآ  تشادگرزب  يارب  ناکم ، هس  نیا  زا  ریغ  هب  رفس  رس  رب  ثیدح  ثحب  اما 

یـضعب ورنیازا ، دناهدش . یهن  دریگ ، تروص  ناکم  نآ  تشادگرزب  تشادوکن و  دصق  اب  هک  هتفگ  شیپ  ناکم  هس  زا  ریغ  ییاهناکم  هب 
ادـخ و لوسر  دجـسم  مارحلادجـسم ، هب  طقف  تفگ : مورب . روط  دجـسم ]  ] هب مهاوخیم  متفگ : رمعنبا  هب  هک : دـناهدرک  تیاور  نیعبات  زا 

(1). نک اهر  ار  روط  نک ، رفس  یصقالادجسم 
رد املع ، دزن  ثیدح  نیا  : » دیوگیم لاطبنبا » . » تسا یـصاخ  دجـسم  رد  زامن  ندرک  رذـن  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  املع ، یخرب  داقتعا  هب 

« . درازگب زامن  دجسم  هس  نیا  ریغ  رد  دنکیم  رذن  هک  تسا  یسک  دروم 
: دیوگیم ننسلا » ملاعم   » رد یباطخ  نامیلسوبا  ماما 

نیا هب  دناوتیم  ناسنا  تیاور ، نیا  دافم  بجوم  هب  درازگب . زامن  دجاسم  یخرب  رد  هک  دنکیم  رذن  ناسنا  تسا . رذـن  هرابرد  ثیدـح  نیا 
یکی رد  ندرازگزامن  وا  رذن  هکنیا  رگم  دناوخب . يرگید  دجـسم  رد  ار  دوخ  زامن  دنکن و  لمع  نآ  هب  دناوتیم  زین  دنک و  لمع  دوخ  رذن 

يدجسم رد  نآ  يادا  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  روکذم  دجسم  هس  زا 

.121  - 119 صص ماقسلا ، ءافش  زا  سابتقا  - 1
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ص:145
اهنآ هب  هک  هدش  رما  ام  هب  تسا و  ناربمایپ : دجاسم  هس ، نیا  تسا و  هتفای  صاصتخا  نآ  هب  دجاسم  نیا  اریز  تسا ؛ یمازلا  هدرک ، رذـن  هک 

(1). مینک ادتقا 
يانعم سپ  درک . ) لمع  نآ  هب  دیابن  تسین و  عورـشم  تیـصعم ، ماجنا  رذن   ) دشاب یعرـش  روما  زا  رذن ، هک  تسا  نیا  رذـن  تحـص  طرش 

تسا و بجاو  وا  رب  رذـن  هب  ياـفو  درازگب ، زاـمن  نآ  رد  دورب و  دجـسم  هس  نیا  زا  یکی  هب  هدرک  رذـن  هک  یـسک  هک : تسا  نـیا  ثیدـح 
. تسا ریخم  تسین و  بجاو  وا  رب  رذن  نآ  هب  يافو  هدرک ، رذن  ار  دجاسم  نیا  ریغ  هب  نتفر  هک  یسک 

رذن نیا  هب  لمع  دوش ، رذن  هنیدم -  دجـسم  یـصقالا و  دجـسم  مارحلا ، دجـسم   - هس نیا  زا  ریغ  يدجـسم  هب  نتفر  رگا  : » دیوگیم يوون 
« . تسین مزال 

نب دمحم  « . » تسا بجاو  وا  رب  مسق ، هرافک  : » دیوگیم دـمحا  یلو  دـنراد . ار  هاگدـید  نیمه  زین  املع  مومع  دـمحا و  هفینحوبا ، کلام ،
رد تسا : مزال  نآ  هب  يافو  هدمآ  نیحیحص  رد  هک  يروهـشم  ثیدح  ربانب  دوش ، رذن  ابق  دجـسم  هب  نتفر  رگا  : » دیوگیم یکلام » هملـسم 

« دمآیم ابق  هب  هراوس  ای  هدایپ  هبنـش  ره  ربمایپ  « ؛ »  ًایـشامَو ًابِکار  ٍتبَـس  َّلُک  ًءاُبق  یتأَی  َناک  َّیبَّنلا  َّنِا  تسا « : هدمآ  يراخب  ملـسم و  حیحص 
(2).

« . تسا حابم  يرما  نتسج  كربت  دصق  هب  ناحلاص ، دجاسم  زا  یکی  رد  ندرازگ  زامن  : » دیوگیم لاطبنبا 

ص442. ج2 ، ننسلا ، ملاعم  - 1
ص471. ج8 ، بذهملا ، حرش  عومجملا  - 2
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ص:146
: دیوگیم ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون 

نیا ینعی  دنراد ؛ ار  هاگدید  نیمه  زین  ناققحم  و  نیمرحلا » ماما   » هکنانچمه دناهدرک . نایب  ام  باحـصا  هک  تسا  نامه  حیحـص ، هاگدید 
(1). تسا هژیو  دجسم  هس  نیا  هب  ندرک  رفس  لماک ، تلیضف  هک  تسا  نیا  روظنم  دنیوگیم : اهنآ  هورکم . هن  تسا و  مارح  هن  راک 

: دیوگیم يرگید  ياج  رد 
انعم نیا  املع  مومع  اریز  درادن ؛ یتلیضف  رگید  دجاسم  هب  رفس  تساهنآ و  هب  رفس  تلیضف  دجسم و  هس  نیا  تلیـضف  نایب  رد  ثیدح ، نیا 

هابتشا يو  هاگدید  هتبلا  هک  هتـسناد  مارح  ار  دجاسم  نیا  ریغ  هب  رفـس  ام ، نارای  زا  یکی  دیوگیم : ینیوج » دمحموبا   » خیـش دناهتفریذپ . ار 
(2). تسا

: دیوگیم یسدقم  همادق  نب  دمحموبا  ماما  خیش 
ار دوخ  زامن  تروص  نیا  رد  دـناوتیمن  دـیوگیم : لیقعنبا  دراد ،] دوجو  یفلتخم  ياواتف  ، ] دـنک رفـس  دـهاشم  روبق و  ترایز  يارب  رگا 

: » دومرف ربمایپ  تسا . تیصعم  رفس  نیا  اریز  دناوخب ، هتسکش 
نآ رد  زامن  تسا و  زیاج  دوشیمن و  هدرمش  تیـصعم  رفـس  نیا  هک  تسا  نیا  حیحـص  مکح  هتبلا  َدِجاسَم . »  ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشت  ال 

ار اهربق  دمآیم و  ابق »  » هب هراوس  هدایپ و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ اریز  (3) ؛ دشابیم هتسکش 

ص106. ج9 ، يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  - 1
ص168. نامه ، - 2

. دننادیم زیاج  هکلب  دننادیمن ، بجاو  ار  یعرش  رفس  رد  هتسکش  زامن  ندناوخ  هعیش ، فالخرب  تنس  لها  - 3
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ص:147
(1). دیروآ دای  هب  ار  دوخ  ترخآ  ات  دینک  ترایز  ار  اهنآ  دومرفیم : درکیم و  ترایز 

 » راوگرزب نآ  شیامرف  اما 
ندوب زیاج  رد  دجاسم . ریاس  ترایز  میرحت  رب  هن  دوشیم  لمح  دجـسم  هس  نیا  رب  دجاسم ، رگید  تلیـضف  یفن  رب  ُلاحِّرلا ، » . . . ُّدَُـشت  ال 

هتـسکش زاوج  مکح  تلیـضف ، طرـش  دوبن  اب  نیاربانب ، تسا .] طرـش  رفـس  ندوبنتیـصعم   ] تسین طرـش  تلیـضف  زامن ، ندناوخ  هتـسکش 
(2). دنکیمن رییغت  زامن  ندناوخ 

: هلمج زا  تسا ؛ رذن  عوضوم  هب  تیاور  نیا  نتفای  صاصتخا  رگنایب  لیالد ، زا  یخرب 
: دندومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  . 1

هناور ادخ  هناخ  نم و  دجسم  نیا  يوس  هب  هک  تسا  نآ  اهناوراک  نیرتهب  « ؛ » ُقیتَْعلا ُتیَبلاَو  اذه  يدِجسَم  ُلِحاوَّرلا  ِهَیِلا  تَبِکُر  ام  َریَخ  َّنِا  »
ربتعم لاجر  زا  نآ  لاجر  حیحـص و  تیاور  نیا  تسا . زیاج  عاقب  رگید  يوس  هب  اهناوراک  ندش  هناور  هک  دنکیم  حیرـصت  ناشیا  دوش . »

. دنتسه ملسم  حیحص  رد 
نب رخـص   » هک تسا  هدرک  تیاور  ثراولادـبع » نب  دمـصلادبع   » قـیرط زا  هنیدـملا » خـیرات   » باـتک رد  هبـش » نـب  رمع  « ؛ هباحـص مـهف  . 2

: هک دنکیم  لقن  صاقویبا » نب  دعس  تنب  هشیاع   » زا هیریوج »
« سدقملا تیب   » هب راب  ود  هک  تسا  نیا  زا  رتینتشاد  تسود  میارب  مناوخب ، ابق »  » دجسم رد  زامن  تعکر  ود  رگا  تفگیم : مردپ  مدینش 

ص500. ج1 ، هجامنبا ، ننس  ص370 ؛ ج3 ، يذمرت ، - 1
.104  - 102 صص ج2 ، ینغملا ، - 2
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ص:148
[. دندرکیم رفس  دجسم  نیا  هب   ] دندناریم وس  نادب  ار  نارتش  دنتسنادیم ، ار  ابق »  » تلیضف رگا  مورب .

(2). تسا هدروآ  فنصملا »  » رد ار  نآ  دننام  زین  هبیشیبا  نبا  (1) « . تسا حیحص  تیاور  نیا  دنس  : » دیوگیم رجحنبا  ظفاح 
هناور اجنآ  يوس  هب  ار  نارتش  زاب  دوب ، طاقن  نیرترود  رد  ابق  دجسم  رگا  : » هک هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  فنصملا (3) رد  قازرلادبع » »

 » ثیدح نایوار  زا  رمع ، هک  تسا  یلاحرد  نیا  میدرکیم . »
نخس هنوگنیا  ابق  دجـسم  دروم  رد  تسنادیم ، تمرح  يانعم  هب  ار  هتفگ  شیپ  تیاور  رد  دوجوم  یهن  رمع ، رگا  تسا . ُلاحِّرلا »  ُّدَُشت  ال 

. تفگیمن
: دیوگیم هک  دناهدرک  تیاور  يرافغ » ةرصبوبا   » زا ینزیلا » هللادبع  نب  دثرم   » زا ، (5) ریبکلا مجعملا  رد  یناربط  »(4)و  دنسملا  » رد دمحا 
رفـس راـب  وت  مدـیدیم ، ار  وت  ترفـس  زا  لـبق  رگا  متفگ : وا  هب  درازگب . زاـمن  اـجنآ  رد  اـت  تفریم  روط  دجـسم  هب  هک  مدـید  ار  هریرهوـبا 

: » دندومرف هک  مدینش  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  زا  اریز  متفگ : ارچ ؟ دیسرپ : یتسبیمن .
 « . یصقَالا ِدِجسَملاَو  اذه ، يدِجسَمَو  ِمارَحلا ، ِدِجسَملا  َدِجاسَم : ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشتال 

ار میرحت  يانعم  ثیدح  زا  وا  رگا  تشگنزاب . هریرهوبا  لاح  نیا  اب 

ص69. ج3 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص373. ج2 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، - 2

ص133. ج5 ، قازرلا ، دبع  فنصملا  - 3
ص397. ج6 ، دمحا ، دنسم  - 4

ص310. ج2 ، ریبکلا ، مجعملا  - 5
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دزن تسا ، ثیدح  رد  هک  يایهن  هک  دراد  رما  نیا  رب  تلالد  دادـن ، ماجنا  ار  راک  نیا  هریرهوبا  یتقو  سپ  تشگیمزاب . درکیم ، تشادرب 

(1). دنکیمن تلالد  میرحت  رب  يو 

« يدنه  » گرزب ناسانشثیدح  ياوتف 

دمحم ترـضح  نامرورـس  ناگدـنب و  نیرتهب  ترایز  يارب  رفـس  دروم  رد  دـنه  تعامج  تنـس و  لـها  ثیدـح  گرزب  ياـملع  یخرب  زا 
باتک رد  هک  هنوگنآ  خساپ  شسرپ و  نیا  نتم  همادا  رد  دناهداد . دیفم  مکحم و  یخساپ  زین  اهنآ  هدش و  هدیسرپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])

. میاهدروآ زین  ار  نادنمشناد  نیا  مان  نآ ، لیذ  رد  هدش و  لقن  هدمآ  دنهملا » یلع  دنفملا  »
ود نیا  زا  کی  مادـک  ناتناگرزب  امـش و  هاگن  زا  تسیچ ؟ هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) تانئاک رورـس  تراـیز  يارب  رفـس  دروم  رد  امـش  رظن 
رد زین  ار  دجـسم  ترایز  ای  دینکیم  تین  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  رفـس ، ماگنه  تسا : رترب  هدیدنـسپ و  رئاز  يارب  دصق ،

. دنک دصق  ار  يوبن  دجسم  طقف  دیاب  دوریم  هنیدم  يوس  هب  رفاسم  یتقو  دناهتفگ : یخرب  دیریگیم ؟ رظن 
. تسوا تسد  هب  روما  مامز  هک  میبلطیم  قیفوت  يرای و  وا  زا  اهنت  نابرهم . هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ندروآ تسد  هب  يارب  اهراک  نیرتهدیدنسپ  تابرقت و  نیرتگرزب  زا  هادف ، ) یحور   ) ناگداتسرف رورـس  ربق  ترایز  ام ، ناداتـسا  ام و  دزن 
هتسب رفس  راب  دشاب  مزال  ترایز ، يارب  دنچره  تسا . تابجاو  هب  اهنآ  نیرتکیدزن  یتح  تاجرد و 

. ةرایزلاو لسوتلا  ثیداحأ  جیرختل  ةرانملا  عفر  ینسحلا ؛ یکلاملا  يولع  دیس  داؤفلا ، ءافش  ك : ر . - 1

« يدنه  » گرزب ناسانشثیدح  www.Ghaemiyeh.comياوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:150
داب مالـس  دورد و  رازه  رازه  وا  رب  راوگرزب -  نآ  ترایز  دصق  رفـس ، ماگنه  هب  دنک و  هنیزه  ار  دوخ  ییاراد  ناسنا  زین  هار  نیا  رد  دوش و 

لامک  » همالع هاگدید  نیا ، زا  رتهب  یتح  دنکب . ار  فیرـش  دـهاشم  عاقب و  رگید  دجـسم و  ترایز  تین  نآ ، هارمه  هب  دـشاب و  هتـشاد  ار  - 
دجـسم ترایز  دجـسم ، رد  نداهن  ماگ  اب  تروص  نیا  رد  دـنک . » تین  ار  راوگرزب  نآ  ربق  ترایز  اـهنت  : » دـیوگیم يو  تسا . ماـمهنبا »

: هدومرف هکنانچنآ  تسا ؛ هتخادرپ  راوگرزب  نآ  ماقم  لالجا  تشادگرزب و  هب  راک  نیا  اب  اریز  دوشیم ؛ ققحم  زین  یبنلا 
 . ِۀَمایِْقلا َموَی  َُهل  ًاعیفَش  َنوکَا  نَا  َّیَلَع  ًاّقَح  َناک  یتَرایز  ِّالا  ٌۀَجاح  ُُهلِمَحت  ًاِرئاز ال  ینَءاج  نَم 

. مشاب شعیفش  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نم  رب  دشاب ، هتشادن  يرگید  دصق  مترایز  زج  دیایب و  نم  ترایز  هب  هک  سکره 
ربق ترایز  تین  جح ، دصق  نودب   ) دروآ اجهب  جح  زا  يادج  ار  ترایز  ناشیا  هک  هدش  لقن  هتـسراو  فراع  نآ  یماج ، » الم   » زا نینچمه 

. تسا رتکیدزن  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ نارادتسود  بهذم  هب  اوتف  نیا  تسا . ) زیاج  ترضح  نآ 
رفس یبنلا  دجسم  دصق  هب  دیاب  طقف  داب -  تیحت  رازه  رازه  رهش ، نآ  بحاص  رب  دنکیم - ، رفس  هنیدم  هب  هک  یـسک  دنیوگیم : نافلاخم 

هتفریذپ اهنآ  لالدتـسا  اما  تسا ، َدِجاسَم »  ِۀَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشت  ال  هلآ « ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ شیامرف  هب  نانیا  لالدتـسا  دـنک .
نیا هک  تسناد  دـهاوخ  دـنک ، لمأت  نآ  رد  مهف  كرد و  بحاص  ناسنا  رگا  هکلب  درادـن ، عنم  رب  تلـالد  زگره  ثیدـح ، نیا  اریز  تسین ؛

یتلیـضف دوشیم ، عاقب  دجاسم و  ریاس  زا  دجـسم  هس  نیا  ندش  ینثتـسم  ثعاب  هک  یلیلد  اریز  دراد ؛ زاوج  رب  تلالد  تحارـص  هب  ثیدـح 
یمارگ  ربمایپ  نفد  لیلد  هب  دجسم  نیا  تلیضف  تسا . هناگ  هس  دجاسم  صتخم  هک  تسا 
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نیا ام  ياهقف  همه  تسا و  رترب  زین  یـسرک  شرع و  هبعک و  زا  یتح  هتفرگرب ، رد  ار  ناشیا  كراـبم  رکیپ  هک  ياهعقب  تسا . نآ  رد  مالـسا 

، دراد يرترب  دجاسم  رگید  رب  هتفای و  تلیضف  ترـضح  نآ  هب  شباستنا  لیلد  هب  دجـسم ، نیا  یتقو  دناهدرک . نایب  تحارـص  هب  ار  هاگدید 
رد هک  هنوگنامه  دوش . انثتسا  اهناکم  رگید  زا  دراد ، هک  یتلیـضف  لیلد  هب  ترـضح  نآ  كرابم  هعقب  هک  تسا  رتهتـسیاش  بتارم  هب  سپ 

. میاهدرک نایب  ار  بلطم  نیا  زین  هتشذگ 
رد دـش ،-  پاچ  دـیدجت  اـهراب  هک  شا -  کـسانملا » ةدـبز   » دوخ هلاـسر  رد  ار  بلطم  نیا  یهوکنک » دـمحا  دیـشر   » همـالع خیـش  یتح 

نیدلاردص یتفم   » خیش هلاسر  ثحبم ، نیا  رد  نینچمه  دنکیم . حیرصت  نآ  هب  هدروآ و  رتلصفم  روط  هب  هرونم » هنیدم   » ترایز تلیـضف 
يو دروآیم . یمکحم  لیالد  اهناهرب و  دـنکیم و  حرطم  ار  یلاـجنج  یثحب  فلـس  ياـعدا  دروم  رد  نآ ، رد  هک  تسا  دوجوم  يولهد »

مکح نیا  هک  یناهیقف  مان  تسا . هتفای  ترهـش  هدیـسر و  پاچ  هب  ثحب  نیا  هدیمان ، لاحِّرلا »  ُّدَُشتال  ِثیدَح  یف  لاقَملا  ُنَسحَا  ار «  رثا  نیا 
: دیآیم ریز  رد  دناهدرک  دییأت  ای  هداد و  ار 
؛ » یهوکنک دمحا  دیشر   » ثدحم همالع  . 1

؛ » يروفنراهس دمحا  لیلخ   » ثدحم خیش  همالع  . 2
؛ » يدنبویدلا نسح  دومحم   » خیش ثدحم  همالع  . 3

؛ » ینیسح نسح  دمحا  ریم   » خیش همالع  . 4
؛ » يدنبوید نامحر  زیزع   » خیش ثدحم  همالع  . 5

؛ » يوناهت یلع  فرشا   » خیش دشرم  همالع  . 6
يروفنار ؛ » میحرلادبع  هاش   » خیش همالع  . 7
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؛ » يدنبوید نسح  دمحم  میکح  جاح   » خیش . 8

؛ » هللا تردق   » يولوم . 9
؛ » هللا تیافک   » یتفم يولوم  . 10

« . يروفنراهس ییحی  دمحم   » خیش همالع  . 11

دنه ياملع  ياوتف  رب  هکم  ياملع  دییأت 

: هلمج زا  دندرک ؛ دییأت  هکم  گرزب  ياملع  اهقف و  زا  يدادعت  ار  اوتف  نیا 
خیش مارحلادجسم  بیطخ  هعمج و  ماما  همرکم و  هکم  ياملع  سیئر  یعفاش ، بهذم  یتفم  لیصباب » دمحم  نب  دیعس  دمحم   » خیـش همالع 

دمحم  » ققحم همالع  خیش  و  هکم ؛ رد  یکلام  بهذم  یتفم  یکلام » نیسح  نب  دباع  دمحم   » هیقف همالع  خیـش  باون ؛ » ناخ  دیـشر  دمحا  »
. مارحلادجسم سردم  ماما و  یکلام » نیسح  یلع 

« هنیدم  » ياملع دییأت 

: تسا ریز  رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  مان  دناهدرک . دیجمت  نآ  زا  دییأت و  ار  اوتف  نیا  هنیدم »  » ياملع یخرب 
ثدحم یجنزرب ، » یکز  دمحم  دیس  « ، » يرئازج دمحا   » خیش يوبن ، مرح  هیکلام  خیـش  یجنزرب ، » لیعامـسا  نب  دمحا  دیـس   » هیقف همالع 
نبلیلخ  » خیش ناخدمحم ، » الم   » خیش مظاک ، » یسوم   » خیش یثیغلب ، » نومام  نبدمحا  فیرش  « ، » یـسرحم نادمح  رمع   » خیـش روهـشم 

ریخ  دمحم  نب  دمحا  جاح  « ، » يایخ یسوس  دمحم   » خیش یسنوت ، » ریزو  زیزع  دمحم   » خیش میهاربا ، »
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خیش یطاسب ، » دمحا   » خیش نامعن ، » نب  روصنم  دمحم   » خیش دعـسا ، » دمحا  نب  دمحا   » خیـش ینالف ، » رمع  نب  دمحم   » خیـش یطیقنش ، »

« . داوجدبع دومحم   » خیش يدنس ، » نسح  دمحم  »

« رهزالا  » ياملع دییأت 

. دناهدرک دییأت  ار  اوتف  نیا  ینایاق » میهاربا  دمحم   » خیش و  يرشب ، » میلس   » خیش رهزالا ، » خیش   » نینچمه

« ماش  » ياملع دییأت 

یطـش دمحا  نب  یفطـصم   » خیـش يواتفلا ، »  » بحاص نیدباعنبا »  » هون ینیـسح ، » نیدـباعنبا  ریهـش  ریخوبا  دـمحم   » ثدـحم هیقف  خـیش 
دمحم  » خیـش يومح ، » یـشوب  دمحم   » خیـش ماش ، »  » ثدحم نیدلاردب » خیـش   » درگاش یقـشمد ، » راطع  دیـشر  دومحم   » خیـش یلبنح ، »

« ، يدیبابل رداقلادبع   » خیش ناطلسلا ، » عماج   » سردم یناروح » بیدا  دمحم   » خیش يومح ، » لالد  دمحم  نب  یلع   » خیش يومح ، » دیعس 
(1) « . يومح دادح  یفطصم   » خیش و  هفقش » دمحا  نب  سراف   » خیش یفنح ، » یفطل  دیعس  دمحم   » خیش

یلبنح قیتع  نب  دعس  ياوتف 

: دیوگیم ترایز  مکح  هرابرد  دیفملا » عومجملا   » باتک رد  يدجن » یلبنح  قیتع  نب  دعس  »

. دنه پاچ  دنهملا ، یلع  دنفملا  - 1
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اب ناققحم  زا  یهورگ  دناهتـسناد . زیاج  ار  ناحلاص  هاگمارآ  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  يوس  هب  رفـس  رخأتم  ياملع  زا  یهورگ 

. دنک تلالد  نآ  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ زا  هدش  لقن  حیحص  ثیدح  هک  میتسه  قفاوم  يزیچ  اب  ام  دناهتساخرب . تفلاخم  هب  اهنآ 
: دناهدومرف ناشیا 

: دینکم رفـس  دجـسم  هس  يوس  هب  زج  « » یـصقَالا ِدِجـسَملا  َو  اذـه ، يدِجـسَم  َو  ِمارَْحلا ، ِدِجـسَملَا  َدِـجاسَم : ِۀـَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُـشت  «ال 
فالخرب هک  یمالک  ره  دوشیم . هتخانـش  نیزوجم  مالک  نالطب  ثیدح ، نیا  دوجو  اب  یـصقالادجسم » نم و  دجـسم  نیا  مارحلادجـسم ،

(1). درک هجوت  نآ  هب  دیابن  تسا و  دودرم  دشاب ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ نخس 
سپ يو  تسا ؛ هدرک  تیاعر  ار  فاصنا  بناج  تسوا ،- رظن  فلاخم  دنچ  ره  املع -  زا  يرگید  هورگ  نخس  رکذ  اب  ردقنارگ ، ملاع  نیا 

. تسوا فاصنا  تیاهن  نیا  دنکیم و  حیرصت  ُهُدِقَتْعَن ، » . . . يذَّلَا  ترابع «  اب  ار  دوخ  هاگدید  املع ، رگید  نخس  لقن  زا 
هللا یلص   ]) ربمایپ هب  لسوت  ترایز و  رفس ، هرابرد  هک  یسکره  رصع ، نیا  رد  هک  یناسک  اب  ار  فصنم  ملاع  نیا  نایم  توافت  دیرگنب  سپ 

. دننکیم راتفرگ  ار  ام  ریفکت و  ار  دیوگیم  نخس  هلآ ]) هیلع و 

. قیتع نب  دعس  خیشلا  يواتف  نم  دیفملا  عومجملا  - 1
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([ ص  ]) ربمایپ ربق  هرابرد  تیاور  ود  یسررب 

ًادیع يربَق  اولَعجَت  ال  . 1

هراشا

( دیریگن دیع  ارم  ربق  )
اب اهنآ  دـناهدرک . لیوأت  ار  نآ  ناـیوگهوای  هدرک و  فیرحت  ار  نآ  فرحنم ، وردـنت و  ياـهناسنا  هک  تسا  ییاـهتیاور  زا  ثیدـح ، نیا 

يراذگتعدب هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  يارب  رفس  هک  دننکیم  لالدتـسا  تیاور ، یعقاو  دوصقم  ریغ  رب  ثیدح  يانعم  لمَح 
. دنروآیم نابز  رب  یضیقن  دض و  نانخس  ناشدوخ  یتح  اهنآ  تسا . مارح  ای  و 

. دندیمان تعدب  ار  لمع  نیا  نآ ، زا  سپ  تسا و  مارح  دنتفگ : سپـس  تسا . كرـش  مکح  رد  نتـسب ، رفـس  راب  دندوب : هتفگ  ادتبا  رد  اهنآ 
. دنداد لمع  نیا  ندوب  حابم  هب  مکح  نآ ، زا  سپ  دش و  تنس  فالخ  لمع ، نیا  سپس 

. دمآ شیپ  زین  ص ])  ]) ربمایپ هب  نتسج  لسوت  هرابرد  رییغت ، نیا  دننامه 
دـش تعدب  نآ ، زا  سپ  درک . رییغت  تمرح  هب  نآ  مکح  سپ  تسا . كرـش  مکح  رد  ص ])  ]) ربمایپ هب  لسوت  دنتفگیم : هک  میدوب  هدینش 

فالخ  ار  نآ  سپس  و 
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. دندناوخ تنس 

ام دنادرگ و  نشور  ار  اهریمض  دنک ، زاب  ار  نامیاهمشچ  میهاوخیم  وا  زا  مییوگیم و  ساپـس  ار  رگتیاده  لاعتم و  دنوادخ  نیا ، دوجو  اب 
. تسا يدنمتریغ  ناملسم  ره  يوزرآ  نیا  دزاس ؛ نومنهر  ریخ  هب  ار 

 » ثیدح دننام  ثیدح  نیا  هک  میریگیم  هجیتن  نیاربانب ،
. تسا يرگید  ثحبم  هب  طوبرم  زین  ترایز  ثحبم و  کی  هب  طوبرم  ثیدح  نیا  درادن ؛ ترایز  عوضوم  هب  یطبر  لاحِّرلا ، »  ُّدَُشت  ال 

: مینکیم نایب  زین  ار  تیاور  نیا  زا  ثیدح  ناگرزب  تشادرب  تیاور ، نیا  دنس  یسررب  زا  سپ  همادا ، رد 

تیاور دنس 

تیاور هریرهوبا  دنکیم . لقن  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ زا  زین  وا  هدروآ و  هریرهوبا  زا  لقن  هب  دوخ و  ننس  رد  ار  ثیدح  نیا  دوادوبا 
: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  دنکیم  لقن  هنوگنیا  ار 

. ُمتنُک اُمثیَح  ینُُغلبَت  مُکَتالَص  َّنِإَف  َّیَلَع  اّولَصَو  ًادیع  يربَق  اولَعَجت  الَو  ًاروُبق ، مُکَتوُیب  اولَعَجت  ال 
ياهطقن ره  زا  امـش -  ياهدورد  ًاعطق  دیتسرف ، دورد  نم  رب  دیتسه  اجک  ره  رد  دیهدن . رارق  دیع  ارم  ربق  دیهدم و  رارق  روگ  ار  ناتیاههناخ 

. دیسر دهاوخ  نم  هب  - 
فیعـض ثیدح  يوار  : » دنیوگیم يزار  متاحوبا  دمحا و  دنراد . رظنفالتخا  غئاص » عفان  نب  هللادـبع  ، » نآ يوار  دروم  رد  لاجر  ياملع 

تسا . »
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اههاگدید نیا  يرذنم ، »  » زا دواد » یبا  رصتخم   » رد تسین . » وا  رد  یلکـشم  : » دیوگیم هعرزوبا » . » دنکیم قیثوت  ار  يوار  نیعم  نبییحی 

. تسا هدمآ 
، متاـحیبا نبا  دراد . دوجو  يرفعج » میهاربانبا  صفحوبا  ، » تیاور دنـس  رد  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  دـئاوزلا  عـمجم  رد  یلعیوـبا 

. دناهدش هتسناد  هقث  زین  ثیدح  نیا  لاجر  رگید  تسا . هدرکن  دراو  ياهشدخ  يوار  نیا  هب  تبسن 

ثیدح يانعم 

: دیوگیم يرذنم » نیدلا  یکز   » ظفاح
دوش یهاتوک  یتسـس و  راک  نیا  رد  هکنیا  هن  دـشاب  راوگرزب  نآ  ربق  ندرک  تراـیز  ناوارف  هب  قیوشت  ثیدـح ، زا  روظنم  دوریم  لاـمتحا 

. دتفایم قافتا  لاس  رد  راب  ود  طقف  هک  دیع  دننامه  تاقوا  یخرب  رد  رگم  دنورن  شترایز  هب  هک  يروطب 
زور نآ  رد  اهنت  هک  دـننک  ررقم  صاخ  يزور  ترایز  يارب  هکنیا  زا  دـنکیم  یهن  هک  دـننکیم  طابنتـسا  هنوگنیا  ثیدـح ، نیا  زا  یخرب 

نآ تسا  هتـسیاش  هکلب  تسا ، صاخ  يزور  هک  دیع  دننامه  دوش ؛ زور  دنچ  هب  دودـحم  ترـضح ، نآ  ترایز  لکـش  نیا  هب  دوش و  ماجنا 
رکذ یکبـس  یقت  هک  تسا  یلیوأـت  نیا  دـبای . صاـصتخا  نیعم  يزور  هب  لـمع  نیا  هکنآیب  دوش ، تراـیز  نکمم  ناـمز  ره  رد  راوگرزب 

. تسا هدرک 
دیع ياهزور  رد  هک  نانچنآ  دناهتـسناد ، بعل  وهل و  هب  نتخادرپ  ای  ترـضح  نآ  ترایز  ماگنه  هب  یتمرحیب  زا  یهن  ار  نآ  ياـنعم  یخرب 

تکرب  هب  دیما  دوش و  ماجنا  ناشیا  رضحم  رد  اعد  مالس و  يارب  دیاب  ترایز  تسا . موسرم 
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هیلع و هللا  یلـص   ]) ربمایپ فیرـش  ماقم  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  بدا ، مکح  نینچمه  دشاب . ترـضح  نآ  مالـس  خساپ  ناشیا و  ياعد  هاگن و 
رد ناربمایپ  ترایز  ماـگنه  باـتک ، لـها  ًـالومعم  اریز  تسا ؛ رتکـیدزن  تیعقاو  هب  هاگدـید ، نیا  هک  اـسب  هچ  دوش . تیاـعر  تسا ، هلآ ])

بعل وهل و  هب  نتخادرپ  زا  ار  شیوخ  تما  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر لـیلد ، نیمه  هب  دـننکیم . يورهداـیز  یناـمداش  طاـشن و 
هبوت هب  راوگرزب  نآ  ترایز  ماگنه  هب  تسا  بجاو  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  تما  رب  نیاربانب ، تسا . هدرک  یهن  ترایز  ماگنه 

. دندوب ناشیا  لباقم  ترضح و  نآ  تایح  نامز  رد  هک  دنشاب  هنوگنآ  شتافو  زا  سپ  وا ، ترایز  ماگنه  دنزادرپب و  رافغتسا  و 
بعل وهل و  زا  دـنک و  تیاـعر  ار  بدا  تسا  بجاو  رئاز  رب  تسا . هدیدنـسپ  زین  ریخ  ییوکین و  یناوارف  تسوکین و  راوگرزب ، نآ  تراـیز 

. دنیزگ يرود 
ربق دزن  ار  یهورگ  نسح » نب  نسح   » هک هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  یتمرحیب ، یهن  نایب  اب  دوخ  دنـس  اب  فنـصملا ، باـتک  رد  قازرلادـبع 

اولَعَجت الَو  هک « : درک  لقن  ار  شراوگرزب  دـج  شیامرف  اهنآ  يارب  درک و  یهن  راـک  نیا  زا  ار  اـهنآ  دـید . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ
« . دیهدم رارق  دیع  ارم  ربق  « ؛ »  ًادیع يرَبق 

هب داـیعا  هک  هنوـگنآ  تسا ، نآ  رد  حـماست  تراـیز و  ماـگنه  هب  یخاتـسگ  یبدایب و  یهن ، ثیدـح  ياـنعم  هک  دـنکیم  دـییأت  وا  لـمع 
: دیوگیم یکبس  یقت  مالسالا  خیش  تسین . ترایز  زا  یهن  تیاور ، روظنم  سپ  درذگیم ، ینامداش 

عنم ار  دارفا  شدوخ  ربق  ترایز  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هک  دشاب  هدرک  روطخ  ناینیـشیپ  زا  یـسک  نهذ  هب  تسا  نکمم  هنوگچ 
دنراد . رظن  قافتا  ناگدرم  ریاس  ترایز  زاوج  هب  قافتا  هب  همه  هک  یلاح  رد  دنشاب ، هدرک 
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ص:159

دَبْعُی ًانَثَو  يربَق  لَعجَت  َّمُهّللَا ال  . 2

هراشا

( هدم رارق  شتسرپ  يارب  یتب  ارم  ربق  اراگدرورپ ! )
نوتم دنراد  دصق  هک  یناسک  نامه  دناهدرک ؛ راتفر  يراکبیرف  اب  نآ ، هب  لالدتسا  رد  هارمگ  نافرحنم  هک  تسا  ینوتم  زا  زین  ثیدح  نیا 

رفس ندوب  هورکم  ای  نتشاذگ  تعدب  میرحت ، ثیدح  نیا  زا  اهنآ  دننک . لیوأت  ریـسفت و  شیوخ  یناسفن  ياهاوه  اهشیارگ و  ساسارب  ار 
تیاور موهفم  هب  نآ  زا  سپ  دنـس و  یـسررب  هب  ادـتبا  لیذ  رد  تسا . یلطاب  مهف  نیا ، دـناهدرک . لالدتـسا  ار  قیالخ  نیرتهب  تراـیز  يارب 

: میزادرپیم

تیاور دنس 

: تسا هدرک  تیاور  ظفل  نیا  اب  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا 
. َدِجاسَم مِِهئایبنَا  َروُبق  اوذَخَّتا  ًاموَق  ُهللا  َنََعل  ًانَثَو ، يربَق  لَعَجت  َّمُهّللَا ال 

. دنهدیم رارق  دجاسم  ار  ناربمایپ  ربق  هک  ار  یموق  دنک  تنعل  دنوادخ  هدم ، رارق  یتب  ارم  ربق  اراگدرورپ !
تیاور ار  نآ  یلعیوـبا  نینچمه  تسا . هدرک  تیاور  لـسرم  روـطهب  ار  نآ  أطوملا (2) رد  کلام  هدـمآ و  دمحا (1) دنـسم  رد  تیاور  نیا 

هنوگنآ دنتسه ، دامتعا  دروم  لاجر  هیقب  اما  دراد ، ثحب  ياج  وا  رابتعا  هک  تسا  نآ  نایوار  نایم  رد  لیئارسایبا  نب  قاحـسا  مان  هدرک و 
. تسا هدمآ  (3) دئاوزلا عمجم  باتک  رد  هک 

ص246. ج2 ، - 1

ص172. ج1 ، - 2
ص2. ج4 ، - 3
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ص:160
: دیوگیم یناقرز 

هک یناسک  يارب  ثیدح  نیا  زین  تسا . حیحـص  یتیاور  دننادیم ، ربتعم  ار  هقث  نایوار  زا  هدش  لقن  لسرم  تایاور  هک  یناسک  دزن  ثیدـح 
. تسا حیحص  دنلئاق ، هدمآ  اطوملا  رد  هک  یترابع  اب  و  دمحم » نبا  رمع   » هب تیاور  دانسا  هب 

حرش رد  هک  هنوگنامه  دراد . يدهاش  زین  یلیقع  دزن  تسا و  لوبق  دروم  تایاور ) زا   ) وا زا  هدش  لقن  دئاز  تارابع  هک  تسا  یناسک  زا  وا 
. تسا هدمآ  اطوملل (1) یناقرزلا 

تیاور تلالد 

زا گرزب -  ياـملع  عاـمجا  هب  زین  هرجح  نیا  هدـش و  عقاو  ناـشیا  فیرـش  هرجح  رد  ترـضح ، نآ  كراـبم  ربق  مینادیم ، هک  روطناـمه 
عقاو زا  ناشیا  ربق  هک ، دراد  تلالد  نیا  رب  حیحـص  یتیاور  دافم  رگید  بناـج  زا  تسا . هدوب  دجـسم  زا  یـشخب  نونکاـت ،- هباحـص  نارود 

ياعد دـشابن و  شتـسرپ  يارب  یتب  شربق  هک  درک  اـعد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ اریز  تسا ؛ نوصم  یتسرپتب  كرـش و  رد  ندـش 
: دومرف ترضح  نآ  تسا . باجتسم  زین  ناشیا 

. َدِجاسَم مِِهئایبنَا  َروُبق  اوذَخَّتا  ٍموَق  یلَع  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتشا  ُدَبُعی ، ًانَثَو  يربَق  لَعَْجت  َّمُهّللَا ال 
رایسب دنریگیم ، دجاسم  ار  ناربمایپ  ربق  هک  یموق  هب  تبسن  دنوادخ  هدم ، رارق  شتسرپ  يارب  یتب  ارم  ربق  اراگدرورپ !

ص351. ج1 ، - 1
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. دوشیم نیگمشخ 

نیا اریز  تسا ؛ شبحاص  ای  ربق و  میرکت  تشادـگرزب و  يارب  ربق  تمـس  هب  ندرازگزامن  زا  ندرک  یهن  ثیدـح  يانعم  اهلقن ، ۀـمه  قبط 
. تسا هدوب  ناشدوخ  ناگدرم  روبق و  شتسرپ  يزروكرش و  يارب  يزیواتسد  نیشیپ ، ياهتما  يارب  راک 

دنیآ و راتفرگ  دـناهدش  شراچد  نیـشیپ  ياهتما  هچنآ  هب  ادابم  هک  درادیم  زاب  ار  شتما  دـنکیم و  یهن  راک  نیا  زا  رابتعا ، نیا  هب  عراش 
ربق يور  رب  ای  فرط  هب  زامن  اب  هک  تسین  یـسک  ناناملـسم  نایم  رد  ورنیازا  درک . تباجا  ار  شیاعد  ققحم و  ار  ناشیا  هتـساوخ  دنوادخ 

. دنک میظعت  ار  ناشیا  فیرش ،
تروص هب  یناربط  حیحص و  يدنس  اب  رازب  تسا . هدومرف  هراشا  ناکم  نیا  رد  دوخ  نفد  هب  ترـضح  نآ  یتیاور ، ساسا  رب  رگید  بناجزا 

: دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  دناهدرک  تیاور  عوفرم 
هژاو ياـج  هب  ترـضح  نآ  تسا . » تشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  مربنم  مربـق و  نیب  اـم  « ؛ (1)« ِۀَّنَجلا ِضاـیر  نِم  ٌۀَـضوَر  يرَبنِمَو  يربَق  َنَیب  اـم  »
لاح نیا  اب  دـش . دـهاوخ  عقاو  ناشربق  راوج  مه  شفیرـش  دجـسم  تسنادیم  هکنآ  اب  ترـضح  نآ  هدرک و  هدافتـسا  ربق »  » هژاو زا  هناـخ » »

رود هب  ترضح  نآ  دندرک و  بیغرت  ناکم  نیا  هب  ندمآ  هب  ار  تما  هدومن و  نآ  تلیضف  هب  مکح 

رد ار  تیاور  نیا  یناربـط  : » دـیوگیم ص9  ج4 ، دـئاوزلا ، عـمجملا  رد  یمثیه  و 412 ؛  360 صص ج1 ، یناربـط ، طـسوالا ، مجعملا  - 1
ياـج هب  تیاور  رد  یمثیه  هک  تواـفت  نیا  اـب  دنتـسه . هقث  زین  ثیدـح  نیا  ناـیوار  تسا . » هدرک  لـقن  ریبکلا  مجعملاو  طـسوالا  مجعملا 

. تسا هدمآ  ربق  هژاو  تیاور ، لصا  رد  اما  هدرک ، رکذ  ار  یتیب »  » هژاو يربق » »
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زامن تعکر  رازه  زا  رترب  نآ ، رد  زامن  دناهدومرف  حیرصت  هکلب  دندادن ، روتسد  شربق  دوجو  ببس  هب  نآ  ندرک  ناریو  ای  دجـسم  زا  ندش 

« ، تسا تشهب  ياهغاب  زا  یغاب   » هک ناونع  نیا  اب  ربنم  ات  فیرـش  ربق  نایم  هلـصاف  هب  ناشیا  تسا . مارحلادجـسم  زج  هب  دـجاسم  رگید  رد 
دناهدرک . زیامتم  دجسم ، طاقن  رگید  زا  ار  نآ  هدیشخب و  یصاخ  یگژیو 
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جح کسانم  ترایز و  طابترا 

هراشا

ترـضح ترایز  تصرف  دندیـسر ، نکاما  نیا  هب  اهیجاح  هک  یناـمز  تسا  هتـسیاش  هک  دـننکیم  يروآداـی  کـسانم ، ياـهباتک  رتشیب 
لومعم روطهب  کسانم ، یهقف و  یثیدح ، ياهباتک  رد  ناگدنراگن  رتشیب  ورنیازا ، دنهدن . تسد  زا  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) یفطصم

. دناهدروآ کسانم  ثحابم  زا  سپ  ار  ترایز  ثحابم 
نایم نامز  ظاحل  هب  یمکُح . اـی  یناـمز  هن  تسا  یناـکم  یطاـبترا  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تراـیز  اـب  کـسانم  طاـبترا  ورنیازا 

([ هلآ هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  تفگ  ناوتب  هک  يروط  هب  درادن ، دوجو  ياهطبار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  کسانم و 
هک تفگ  ناوتیمن  تسین و  ترایز  کسانم و  نایم  یطابترا  زین  یعرـش  مکح  ظاـحل  زا  تسا . هدـش  عیرـشت  جـح  ياـههام  يارب  طـقف ) )

، لقتسم روط  هب  ترایز  رگید ، نایب  هب  تسا . یناکم  طقف  طابترا  نیا  هکلب  تسا ، نآ  ماکحا  زا  ای  جح و  تابجاو  ای  تابحتـسم  زا  ترایز 
اوازس تسا . هدش  نییعت  يرایسب  تلیضف  باوث و  نآ  يارب  هدش و  رما  نادب  هک  تسوکین  باوث و  لمع  کی 
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راـثآ و قبط  لـمع  نیا  اریز  دوش ؛ رادروخرب  نآ  باوث  زا  دـهد و  ماـجنا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر ربـق  تراـیز  هژیو  ار  يرفس 

. میاهدش بیغرت  نآ  ماجنا  يارب  هدش و  رما  نآ  هب  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  ینید ، ياهتیاور 
رـس تشپ  ار  ینالوط  تفاسم  ایند ، برغ  قرـش و  زا  رازگجح  یتقو  هک  تسا  نیا  جح  کسانم  زا  سپ  ترایز  ثحب  هب  نتخادرپ  لیلد  اما 

یحو و لوزن  لحم  ناگدشهداتـسرف و  ناربمایپ و  ياوشیپ  نایناهج و  راگدرورپ  بوبحم  هب  دزادرپیم و  يرایـسب  ياههنیزه  دراذـگیم و 
دنک رفس  شیالوم  يوس  هب  درامـش و  تمینغ  ترایز ، يارب  ار  تصرف  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  دوشیم ، کیدزن  نیما  لیربج  دورف  نآرق و 

دتسیاب و شربنم  دزن  درازگ و  زامن  هکرابم  هضور  رد  دتسرف و  دورد  عیقب  لها  شنارای و  وا و  رب  دوش و  رضاح  ناشیا  فیرش  ربق  رس  رب  و 
. دیآ دورف  اهتدابع ، اههوزغ و  لحم  رد 

؟ ددرگزاب ترایز  زا  مورحم  اما  دسرب ، اههاگلزنم  نیا  یکیدزن  ات  لقاع ، ناسنا  کی  هک  تسا  هدیدنسپ  ایآ 
ٌلومحَم اهِروهُظ  َقوَف  ُءاملاَو  امَّظلا  اَُهُلتقی  ِءادیَبلا  ِیف  ِِسیعلاک 

(1). دننکیم لمح  بآ  ناشتشپ  رب  هکنآ  لاح  دروآیم ، رد  ياپ  زا  ار  اهنآ  یگنشت  هک  نابایب  رد  ینارتش  نوچمه 
. دوش نایب  نآ  کسانم  جح و  زا  سپ  نآ ، لئاسم  اهتلیضف و  ترایز و  ماکحا  هک  تساجب  ورنیازا ،

. دـناهدیناسر نایاپ  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  عوضوم  اب  دناهدورـس ، جـح  رفـس  فصو  رد  هک  ار  دوخ  دـیاصق  زین  نارعاش 
ياههناشن راثآ و  هرونم ، هنیدم  ياهتلیضف 

. . .« . میدرگیم نابل  هنشت  ام  هزوک و  رد  بآ  : » یسراف رعش  قادصم  - 1
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وگزاـب یبوـخ  هب  دوـخ  راعـشا  رد  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ رـضحم  یتـشهب  ياـههناشن  يوـبن و  تاـکرب  یهلا  تاـحفن  مـیظع و 

. دناهدرک

ناشتافیلأت رد  ثیدح  لها  رتشیب  هویش 

نآ ياهتلیـضف  دـجاسم و  و  هنیدـم »  » هب ناـشتافیلأت  رد  ناثدـحم  رتشیب  هکلب  تسین ، کـسانم  ياـهباتک  صتخم  ثحب ، دروم  ثحاـبم 
: میزادرپیم اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  لیذ  رد  دناهتخادرپ .

زا  ) هبعک يوس  هب  نتفر  هدایپ  ندرک  رذـن  بلطم  و  ءاسنلا » جـح   » باـتک زا  سپ  ار  هرونملا » ۀـنیدملا  لـئاضف   » باـتک يراـخب  ظـفاح  ماـما 
. تسا هدروآ  جح ) باتک  ثحابم 

هب بیغرت  هنیدـم و  ندـش  كرابم  دروم  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ياـعد  هنیدـملا و  لـئاضف  باوبا  ملـسم ، حیحـص  رد  نینچمه 
دجـسم و نآ  رد  ندرازگ  زامن  تلیـضف  اجنآ ، هب  ندرک  رفـس  هب  بیغرت  نینچمه  نآ ، ياهیتخـس  رد  ندرک  ربص  نآ و  رد  ندیزگانکس 

. تسا هدمآ  جح  باتک  زا  سپ  دناهداهن ، انب  اوقت  هیاپ  رب  هک  يدجسم  ناونع  هب  نآ  زا  ندرکدای 
نداهن تمرح  هرابرد  ار  یشخب  هنیدم و  هب  ندمآ  هرابرد  زین  ار  یثیداحا  جح ، ثیداحا  نایب  زا  سپ  شیوخ ، ننسلا  رد  دوادوبا  ظفاح  ماما 

. تسا هدرک  رکذ  هنیدم  هب 
. تسا هدروآ  کسانم  باتک  يانثا  رد  ار  هنیدم  تلیضف  باب  شیوخ ، ننسلا  رد  هجامنبا  ظفاح  ماما 

تسا . هدرک  رکذ  جح  باتک  رد  ار  نآ  هب  قلعتم  لئاسم  هنیدم و  لئاضف  باب  شیوخ ، ننسلا  رد  یئاسن  ظفاح  ماما 
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زامن تلیـضف  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  هب  ار  یـشخب  جـح ، باتک  رد  شیوخ ، يربکلا  ننـسلا  رد  یقهیب  رکبوبا  ظفاح 

دجسم هب  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) لوسر ترضح  ربنم  نوماریپ  هب  ار  یشخب  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  دجـسم  رد  ندرازگ 
. تسا هداد  صاصتخا  ادهش  روبق  ترایز  زین  و  ابق » »

رب ربص  نآ ، يارب  اعد  ةرابرد  یبلاطم  هنیدـم ، »  » ترایز باب  جـح ، باتک  رد  دـئاوفلا  عبنم  دـئاوزلا و  عمجم  رد  یمثیه  نیدـلا  رون  ظـفاح 
ترایز باب  ناونع  هب  زین  ار  یباب  یمثیه  تسا . هدرک  نایب  ار  شنانکاس  تشادـگرزب  نینچمه  دریمب و  نآ  رد  هک  یـسک  لضف  شیاهالب ،

ظفاـح ماـما  تسا . هداد  صاـصتخا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) لوـسر ربـق  رب  تروـص  نداد  رارق  و  هـلآ ]) هـیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوـسر 
رخآ ات  هنیدـم  رد  ینیزگ  تنوکـس  هب  بیغرت  يوبن و  دجـسم  رد  ندرازگ  زاـمن  هب  بیغرت  ياـهباب  بیهرتلاو ، » بیغرتلا   » رد يرذـنم » »
سپ ار  دناهتفگ  اهنآ  ندناسرت  ای  رهش و  نیا  مدرم  يارب  یهاوخدب  زا  نداد  میب  زین  شنانکاس و  رهش و  نآ  تلیضف  دروم  رد  هچنآ  و  رمع ،

. تسا هدرک  نایب  کسانم  باب  زا 

هقف لها  هویش 

« ، یکلام « ، » یفنح  » نوچمه یمالـسا  بهاذـم  یهقف  ياـهباتک  رد  دـناهدرب . راـکهب  ار  وکین  هویـش  نیا  ناـشیاهباتک ، رد  زین  هقف  لـها 
سپ نآ ، لئاسم  ترایز و  ثحابم  روهشم -  ریغ  روهشم و  یهقف -  بهاذم  رگید  و  یـضابا » « ، » يدیز « ، » يرفعج « ، » یلبنح « ، » یعفاش »

يرتشیب هجوت  يوون ، ماما  حاضیا  اهنآ  نیرتروهشم  کسانم و  بتک  رد  اما  درادن ، لیلد  هب  یجایتحا  نیا  دناهدش و  هدروآ  جح  ثحابم  زا 
دیوگیم : يوون  ماما  تسا . هتشاد  عوضوم  نیا  هب 
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راپـسهر هنیدم  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تبرت  ترایز  يارب  دیاب  دندرگیم ، زاب  هکم  زا  نارازگهرمع  نارازگجح و  هک  یماگنه 

. تسا يدابع  ياهراک  نیرتهدیدنسپ  زا  نآ  هک  دنوش 
شتماقا لالخ  رد  رئاز  رب  هچنآ  دنکیم و  نایب  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رب  نداد  مالـس  ترایز و  بادآ  يوون ، خیـش  نآ  زا  سپ 

اب جح  کسانم  نوماریپ  یعماج  باتک  رد  لصفم ، روطهب  ار  اهثحب  نیا  همه  يوون  دنکیم . يروآدای  ار  تسا  هتـسیاش  هرونم  هنیدـم  رد 
. تسا هدروآ  باتک -  مشش  باب   - حاضیالا مان 

رجحنبا قیلعت 

: دیوگیم دندرگیم ) زاب  هکم  زا  نارازگهرمع  نارازگجح و  هک  یماگنه   ) يوون مالک  رب  هیشاح  رد  یمتیه » رجحنبا  خیش   » هیقف همالع 
ره رد  عامجا  هب  ترایز  نیا  هکنآ  لاح  هدرک ؛ جـح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  هب  دـیقم  ار  ترایز  باحـصا ، رگید  نوچمه  يوون ، هکنیا  لـیلد 

هنیدـم زا  جـح ، هب  فرـشت  يارب  جاـجح  نتفر  ریـسم  هک  تسا  نیا  دـناهداد ، نآ  بوـجو  هب  ياوـتف  یخرب  یتـح  تـسا و  بوـلطم  یناـمز 
؛ تسا يرتشیب  دـیکأت  دروم  جاجح  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  نیا ، رب  هوالع  دـنوریم . هکم  هب  ادـتبا  هکلب  درذـگیمن ،

: تسا هدمآ  هکنانچ 
زا رازگجـح ، یتقو  اریز  تسا ؛ » هدرک  افج  نم  قح  رد  دـنکن ، تراـیز  ارم  درازگ و  جـح  سکره  « ؛ » یناـفَج دَـقَف  ینرُزَی  َْملَو  َّجَـح  نَم  »
هک تسا  يرما  هب  یهجوتیب  هناشن  راک  نیا  هک  دـنک . كرت  ار  تراـیز  تسین  هدیدنـسپ  تسا ، هدـش  هنیدـم  کـیدزن  هدـمآ و  رود  یهار 

تساهشالت . نیرتقفوم  برقت و  ياههار  نیرتمهم 
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؟ نآ زا  سپ  ای  تسا  رتهب  هکم  زا  شیپ  هنیدم ، هب  نتفر  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 

هتبلا تسا . هنیدم  هب  نتفر  نآ  زا  سپ  هکم و  هب  نتفر  حیجرت  رگنایب  باحصا ، مالک  رهاظ  تسا . رظنفالتخا  ناینیشیپ  نایم  دروم ، نیا  رد 
: هک دشاب  رتتسرد  هاگدید  نیا  دسریم  رظن  هب 

؛ دوش ماجنا  ترایز  ادتبا  تبرق ، هب  ندیـسر  يارب  تسا  رتهب  دشاب ، یفاک  هزادـنا  هب  جـح  ماجنا  يارب  نآ  زا  سپ  ترایز و  يارب  نامز  رگا 
(1). درازگب جح  ادتبا  دوبن ، یفاک  تصرف  رگا  اما  دوش ، نآ  ماجنا  هجوت و  زا  عنام  جح ، زا  سپ  ات  نآ  نتخادنا  قیوعت  هب  تسا  نکمم  اریز 

دباع دمحم  خیش  کسانم 

خیـش  » دنزرف دباع  دمحم  خیـش  ماما  زا  کسانملاحیـضوت » یلع  کسانلا  ۀیاده  ، » یکلام بهذـم  دزن  کسانم  ياهباتک  نیرتروهـشم  زا 
نیا رد  وا  تسا . یکلام  نیسح  زا  کسانملا » حیضوت   » باتک دناهکم . رد  یکلام  ياهیتفم  زا  ود  ره  هک  تسا  یکلام » میهاربا  نب  نیسح 

. تسا هدرک  لابند  ار  ناشیاهباتک  رد  اهقف  مومع  شور  باتک ،
هدروآ و (2) نآ » تساوخ  رد  لیلد  ربمایپ و  ترـضح  ترایز  تساوخ  رد  باب   » ناونع لـیذ  ار  تراـیز  ثحاـبم  جـح ، باـب  رخآ  رد  يو 

رد دنراد . » رظن  قافتا  نآ ، هب  نتشاد  تبغر  تلیضف و  رب  همه  هک  تسا  یتنس  نآ  : » دیوگیم

ص488. حاضیالا ، یلع  یمتیهلا  رجحنبا  ۀمالعلا  ۀیشاح  - 1
. اهبلط یلع  لیلدلاو  ةرایزلا  بلط  یف  باب  - 2
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: دیوگیم هیشاح 

، باتک ینعی  هناگراهچ  هلدا  هیاـپرب  شتراـیز  هک  دـهد - قیفوت  شربماـیپ  ياـهیگژیو  مهف  شتعاـط و  هب  ار  امـش  نم و  دـنوادخ  نادـب - 
. تسا عورشم  سایق ، تما و  عامجا  تنس ،

. دزادرپیم اهتلیضف  بادآ و  ماکحا و  یقاب  نایب  هب  سپس  يو 

يراق کسانم 

کـسنملا یف  طسقتملا  کلـسملا   » مان اب  يراق  یلعالم  خیـش  ثدـحم  هیقف  همالع  رثا  داـمتعا ، دروم  کـسانم  ياـهباتک  نیرتروهـشم  زا 
نیا رد  يو  تسا . یفنح  بهذم  رد  دامتعا  دروم  قفوم و  عبانم  عجارم و  زا  باتک ، نیا  تسا . يدنس  رثا  کسانملا ، » بابل  یلع  طسوتملا 

: تسا هتفگ  نآ  زاغآ  رد  هدوشگ و  (1)« ناگداتسرف رورس  ترایز   » ناونع اب  یباب  جح ، ثحابم  نایب  زا  سپ  رثا ،
هب ندیـسر  يارب  اههار  نیرتهب  تاعاط و  نیرترب  تابرقت و  نیرتگرزب  زا  ناناملـسم ، رظن  عامجا  هب  ناگداتـسرف  رورـس  تراـیز  هکنادـب 

. تسا گرزب  ییافج  میظع و  یتلفغ  نآ ، كرت  تسا و  بجاو  ًابیرقت  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  هک  یـسک  يارب  تسا و  یلاع  تاجرد 
دروآ و ياج  هب  جح  ادتبا  هتفرن ، جح  هب  هنیدم  هار  زا  رگا  و  دـنک ، صلاخ  ار  شتین  هک  تسوا  رب  درک ، ترایز  مزع  یـصخش  هک  یماگنه 

. دروآ اجهب  جح  ای  دنک  ترایز  لوا  هک  تسا  صخش  دوخ  اب  رایتخا  دوب ، بحتسم  جح  رگا  دور . ترایز  هب  سپس 

. نیلسرملا دیس  ةرایز  باب  - 1
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رساج کسانم 

« یمیمت يدجن  رساج  نب  نامحرلادبع  نب  هللادبع  خیش   » هیقف همالع  زا  مارحلا » هللا  تیب  جحل  ماکحالا  ریرحت  یف  مالظلا  رون  مانالا و  دیفم  »
. تسا یلبنح  بهذم  دزن  کسانم  ياهباتک  نیرتروهشم  زا 

: دیوگیم زاغآ  رد  وا  تسا . هداد  صاصتخا  نآ  لئاسم  ترایز و  هب  ار  یلصف  باتک ، نیا  رد  يو 
. درازگیم زامن  نآ  رد  هدش ، ربمایپ  دجـسم  یهار  دوشیم ، هنیدم  دراو  جـح  زا  سپ  ای  شیپ  یـصخش  هک  یماگنه  تفگ : مالـسالا  خـیش 

. . . . تسا مارحلادجسم  زج  هب  دجاسم  رگید  رد  زامن  تعکر  رازه  زا  رتهب  نآ ، رد  زامن 
دـصق هب  ای  دجـسم  دصق  هب  ندرک  رفـس  نایم  ناوارف  بسانت  یتقو  اما  دراد ، ییاههاگدـید  ترایز  ثیداحا  رفـس و  دروم  رد  يو  دـنچ  ره 

. دروآیم مه  رانک  رد  دهدیم و  طبر  مه  هب  ار  ترایز  کسانم و  ثحب  راچان  هب  دنیبیم  ار  دجسم  بحاص  ترایز 
عقاو هب  ای  دراد و  حـیجرت  وا  هاگن  زا  هک  یلاوقا  سپـس  تسا . هدرک  ناـیب  ار  اـملع  نانخـس  تراـیز و  ثیداـحا  یخرب  باـتک ، نیا  رد  يو 

ار فاصنا  بناج  نیا ، دوجو  اب  اما  دـنک ، نایب  ار  شتاداقتعا  هک  دراد  ار  قح  نیا  تسوا و  رظن  نیا  هتبلا  دـنکیم . نایب  ار  تسا  رتکیدزن 
ار فلاخم  يارآ  یلو  دـنک ، نایب  ار  شیوخ  هاگدـید  قفاوم  يارآ  هک  هدرکن  لـمع  دولآضرغ  سفن و  ياوه  يور  زا  اـهنت  هتـشاد و  هگن 

تساههاگدید . دقن  یسررب و  رد  يرادتناما  زا  رود  هب  يراک  نینچ  هتبلا  هک  دنراگنایم  هدیدان 
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تیاور دجسم و  رد  ص ])  ]) ربمایپ هرجح  نتفرگرارق 

. . .« ِدوهَیلا یَلَع  ِهللا  ُۀنَعل  »
، تفرگ تروص  نامثع  تسد  هب  وا  زا  سپ  رمع و  روتسد  هب  دجـسم  رد  هک  ياهعـسوت  دوجو  اب  تفای و  شیازفا  ناناملـسم  دادعت  رورم  هب 

رازگراک زیزعلادـبع » نب  رمع   » هب کلملادـبع » نب  دـیلو  ، » لیلد نیمه  هب  تشادـن . ار  نارازگزامن  يارب  یفاک  شیاجنگ  دجـسم  مه  زونه 
بونج زا  اههناخ ، نآ  دنک . بارخ  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ نانز  ياههناخ  دجـسم ، هعـسوت  يارب  ات  داد  روتـسد  هنیدم »  » رد دوخ 

. دشیم زاب  دجسم  يوس  هب  اهنآ  ياهرد  تفرگیمرب و  رد  ار  دجسم  یبرغ  لامش  ات  یقرش 
هک زیزعلادبع » نب  رمع   » تسد هب  راک  نیا  دنتسیرگیم ؛ دجسم -  رد  ربق  ندش  لخاد  يارب  هن  اههناخ -  یناریو  ببس  هب  مدرم  زور  نآ  رد 
هب یلو   ) تفرگ تروص  دنتشاد  روضح  زین  ترضح  نآ  باحصا  زا  يرامش  هک  نیعبات  دهعرد  دوب ، هرهـش  يراکتـسرد  يراکزیهرپ و  هب 

: دیوگیم سنایبا » نب  نارمع  ( . » دندرکن یضارتعا  دجسم  رد  ربق  ندشلخاد 
هک مدید  ار  دیز » نب  ۀجراخ   » و لهسنبا » ۀماماوبا  « ، » نامحرلادبع نب  ۀملسوبا   » هلمج زا  هباحص  زا  یهورگ  مدوب ، ادخ  لوسر  دجسم  رد 

، شاک يا  تفگیم : هماماوبا  دش . کشا  زا  رپ  اهنآ  نساحم  هکنیا  ات  دنتسیرگیم  تدش  هب  دشیم ، بارخ  ربمایپ  نارـسمه  هناخ  ياهقاتا 
هزادـنا نیا  هب  دوب ، وا  زا  ایند  همه  هکیلاحرد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  هک  دـندیدیم  مدرم  اـت  دـشیمن  ناریو  اـههرجح  نیا 

(1). دندوب هدرک  هدنسب 

ص122. راجن ، نب  دومحم  نب  دمحم  ۀنیدملا ، رابخأ  یف  ۀنیمثلا  ةردلا  - 1
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یهارمگ و تما و  كرـش  يارب  ياهناهب  ای  نید و  فلاخم  ار  دجـسم  نورد  رد  فیرـش  ياهربق  نتفرگرارق  اهنآ ، ریغ  اهنآ و  زا  کیچـیه 

بکترم اهنآ  تسا و  هتفرگ  رارق  هدجـس  لحم  هفیلخ  ود  ربمایپ و  ربق  اهنآ ، لمع  نیا  اب  هک  دـندوبن  رواب  نیا  رب  اـهنآ  دـندرکن ؛ مـالعا  رفک 
ياهراوید اهنآ  تسین ؛ نینچ  زگره  دـندمآ . راتفرگ  نیرفن  نعل و  هب  لیلد ، نیمه  هب  دـندوب ؛ هدـش  اراصن  دوهی و  هک  دـندش  یهانگ  نامه 

ربمایپ ربق  یلامش  علـض  ود  تمـسق  زا  سپـس  دنناوخن . زامن  اهنآ  يوس  هب  هاگآان ، مدرم  دنیاین و  مشچ  هب  دجـسم  رد  ات  دندرب  الاب  ار  اهربق 
دوجو ربق  تمس  هب  زامن  ندناوخ  ناکما  ات  دندروآرد  ثلثم  هیواز  لکـش  هب  انحنا  اب  ار  اهنآ  دنتخاس و  راوید  ود  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص  ])

. دشاب هتشادن 
دوهی و دـنک  تنعل  دـنوادخ  »(2) « ؛ دِـجاسَم مِِهئایبنَأ  َروُبق  اوذَـخَّتا  يراصَّنلاَو  َدوهَیلا  ُهللا  َنََعل  تراـبع «  زا  مدرم (1) رتشیب  ینونک  مهف  اـما 
تدابع و هب  راک ، نیا  اریز  تسا ؛ ناحلاص  ناربمایپ و  روبق  يور  رب  دجـسم  ندرکانب  دـنتفرگ . » دـجاسم  ار  ناشناربمایپ  روبق  هک  ار  اراـصن 
زا يوریپ  میقتـسم و  طارـص  زا  نانآ  فارحنا  تما و  نتـسناد  هارمگ  بجوم  هک  تسا  یتسردان  تشادرب  نیا  دماجنایم . اهربق  نآ  میظعت 

. دنوشیم تهج  نیدب  دنوادخ  دزن  قیالخ  نیرتدب  نید و  رد  اراصن  دوهی و 
تما هک  ارچ  دشاب ! ؟ راگزاس  تسا ، هدـش  تباث  تما  يارب  تنـس  باتک و  زا  رتاوتم  تروص  هب  هچنآ  اب  دـناوتیم  یتشادرب  نینچ  هنوگچ 

هب هک  دیدوب  یتما  نیرتهب  « ؛  ساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  میرک  نآرق  هدومرف  هب  یمالسا ،

. تسا تیباهو  هقرف  دوصقم  - 1
ص 112. ج1 ، يراخب ، حیحص  - 2
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هارمگ دندرگیمن و  زاب  كرش  هب  هک  دنتسه  اهتما  نیرتهب  زا  اهنآ  نیاربانب ، دنتسه . ( 110 نارمع : لآ  « . ) دیاهدش هدیرفآ  اهناسنا  دوس 

. دنوشیمن
تما زین  نونکات  نامز  نآ  زا  دندوب -  اهنآ  نایم  رد  زین  هباحص  زا  یخرب  هکنآ  اب  دندادیم  ماجنا  ار  راک  نیا  نیعبات  رـصع  رد  هنوگچ  اهنآ 

؟ دننکیم مادقا  دجسم  رد  فیرش  ياهربق  ندرک  دراو  ای  ناشربمایپ  ربق  يور  رب  دجسم  نتخاس  يارب 
نتـسناد هارمگ  تما و  ریفکت  رد  یخرب  طارفا  فارحنا و  بجوـم  میتـفگ و  هک  دـش  یناـمه  هابتـشا ، مهف  نیا  ماجنارـس  هـک  تـسین  یکش 

هیلع و هللا  یلـص   ]) ربمایپ هرجح  رییغت  هب  اراکـشآ  اهنآ  زا  یخرب  هک  تفر  شیپ  ییاـج  اـت  طارفا  نیا  دوشیم . یمالـسا  تما  ناگدـیزگرب 
ار تقو  هاـشداپ  زیزعلادـبع ، » نب  دـلاخ   » ینید تریغ  مشخ و  رما  نیا  هـتبلا  دـنداد ؛ مـکح  دجـسم  زا  فیرـش  ربـق  ندرک  جراـخ  و  هـلآ ])

(1). درک دروخرب  دولآهانگ  داهنشیپ  نیا  بحاص  اب  دوخ ، عطاق  نانخس  اب  هجیتن ، رد  تخیگنارب و 
. میونشیم ملع  هب  بوسنم  ناگتفیرف  ای  اهوردنت  زا  ار  نانخس  نیا  دننام  مه  زونه  نیا ، دوجو  اب 

، تساهنآ تدابع  میظعت و  يارب  اهنآ  رب  ندرک  هدجـس  ياـنعم  هب  دـجاسم ) مهئاـیبنا  روبق  اوذـختا  ثیدـح : رد  ، ) اـهربق نداد  رارق  دجـسم 
میظعت يارب  دوجس  لحم  ناونع  هب  ربق  دوخ  نداد  رارق  يانعم  هب  ربق  نتفرگ  دجسم  سپ ، دندرکیم . هدجس  ار  اهتب  ناکرشم  هک  نانچمه 

. تسا ربق  بحاص  تدابع  و 

ص310. ینسحلا ، یکلام  يولع  ححصت ، نأ  بجی  میهافم  ك : ر . - 1
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دجـسم ار  ربق  هک  دوب  میب  نیا  اما  دندرکیم ؛ نایامن  ار  شربق  دوبن ، لیلد  نیا  هب  رگا  : » تسا هدمآ  اهتیاور  یـضعب  رد  هک  هشیاع  مالک  و 

. دننک هدجس  نآ  رب  ینعی  »(1) ؛ دنهد رارق 
« يواضیب ، » ور نیا  زا  دیماجنایم . مارح  رد  نداتفا  هنتف و  هب  ماوع  ندش  راچد  هب  دیاش  دوب ، هتسجرب  راکشآ و  دجـسم  رد  فیرـش  ربق  رگا 

: دیوگیم
رارق اهنآ  تمـس  هب  ار  ناشهلبق  زامن ، رد  دـندرکیم و  هدجـس  ناشنأش ، تشادـگرزب  يارب  ناشناربمایپ ، ربق  هب  اراـصن  دوهی و  هک  اـجنآ  زا 
یسک لماش  باذع ، هب  دیدهت  اما  دناهدش ، عنم  اهراک  نیا  دننام  زا  ناناملسم  دندش ، تنعل  ماجنارـس  دنتفرگیم و  تب  ار  اهنآ  دندادیم و 
برق ماقم  هب  ندیسر  نتسجكربت و  ربق ، نآ  رانک  رد  دجسم  نتخاس  زا  فده  دزاسیم و  يدجـسم  حلاص  یناسنا  ربق  رانک  رد  هک  تسین 

(2) ( . زامن رد   ) راوگرزب نآ  هب  هجوت  تشادگرزب و  يارب  هن  تسا  یهلا 
انب يدجـسم  وا  ربق  رب  درمیم ، ناشنایم  زا  حلاص  يدرم  هک  یماگنه  هک  دندوب  یناسک  نانآ  : » هک هدش  هراشا  اهتیاور  یخرب  رد  نینچمه 

« . دنتسه ادخ  دزن  قیالخ  نیرتدب  زا  تمایق ، زور  رد  نانآ  دندرکیم  يرگریوصت  دندرکیم و 
هک هداد  رارق  دوخ  بطاخم  ار  یناسک  راکشآ  روط  هب  ثیدح  نیا  : » دسیونیم تیاور  نیا  يانعم  حیضوت  رد  ملسم  حیحص  حرـش  رد  یبآ 

(3) « . دننکیم شتدابع  دنزاسیم و  سیدنت 

ص156. ج3 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص417. ج1 ، نامه ، - 2

ص423. ج2 ، یکلاملایبا ، ملعملا ، لامکا  - 3
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( دننکیم تدابع  ادخ  ياج  هب  هک  تسا  ییاههمسجم  نتخاس  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، اهربق  رب  دجسم  نتخاس  رطاخ  هب  هورگ  نیا  شهوکن  )

.
 » ثیدح قیداصم  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) يوبن دجسم  رد  فیرش  روبق  ندرک ، لخاد  رگا 

روما نوچمه  تفرگیم و  ار  شربماـیپ  بناـج  دـنوادخ  دوب ، نوـعلم  هدـشعنم و  نآ  هدـنهدماجنا  دوـب و  يراـصَّنلاَو » . . . َدوـهَیلا  ُهللا  َنََعل 
ماـجنا مالـسلا ») هـیلع   ) حیـسم  » ترــضح يارب  اراـصن »  » هـچنآ ماـجنا  زا  ار  تـما  دـنوادخ  تـشادیم و  زاـب  نآ  ماـجنا  زا  ار  مدرم  رگید ،
ناشیا دزن  یلو  مینادیم ، اهربق  نیرتفیرـش  ار  وا  ربق  مینکیم و  لالجا  مارتحا و  رایـسب  ار  نامربمایپ  اـم  هکنآ  اـب  درکیم . عنم  دـندادیم ،

نیا اب  هرابود  رفک  كرـش و  رد  ندـش  عقاو  زا  ار  دوخ  تما  راوگرزب  نآ  میوشیمن . بکترم  ار  دـنهدیم  ماـجنا  اراـصن »  » و دوهی »  » هچنآ
سپ هک  مسرتیمن  امـش  رب  دنگوس  ادخ  هب  »(1) « ؛ يدَعب اوُکِرـُشت  نَأ  مُکیَلَع  ُفاخَا  ام  ِهللاَو  ّینِا  تسا « : هداد  نانیمطا  ناشرابرهوگ  مالک 

. دراد دوجو  رظن  قافتا  ثیدح  نیا  رس  رب  دیوش . » كرشم  نم  زا 
اریز تفرگ ؛ دنهاوخن  کیرش  ادخ  اب  ار  يزیچ  ندروآ ، نامیا  زا  سپ  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تما  هک  تسا  حیرـص  ثیدح  نیا 

ینامسآ باتک  نیا  ددرگیم و  زاب  تما  هنیس  رد  نآرق  ندوب  ظوفحم  هب  زین  نآ  زار  هتـشادن و  یفوخ  تهج  نیا  زا  شتما  رب  ترـضح  نآ 
تـشگزاب يارب  يزیچ  دندرک و  فیرحت  ار  لیجنا »  » و تاروت »  » هک اراصن »  » و دوهی »  » فالخرب تسا ؛ يداقتعا  يدیحوت و  فراعم  يانبم 

تسا و ضحم  یغورد  ناحلاص ، ناربمایپ و  روبق  يور  رب  دجـسم  ندرک  انب  لـیلد  هب  تما  نیا  يارب  كرـش  ياـعدا  اـما  دنتـشاذگن ، یقاـب 
نآرب یلیلد 

ص 94. ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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ص:176
([ » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ثیدح  تسین و 

. تسا نآ  بیذکت  يارب  اهناهرب  نیرتهب  زا  يدَعب ، »  اوُکِرُشت  نَأ  مُکیَلَع  ُفاخَا  ام  ِهللاَو  ّینِا 
یلص  ]) ربمایپ اریز  تسا ؛ ناشیا  توبن  ياههناشن  زا  دجـسم ، رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  ندش  لخاد  هک  مییوگب  دیاب  نایاپ  رد 

ياهغاب زا  یغاب  شربنم  ربق و  نایم  هک  دوب  هداد  ربخ  یتح  دش ؛ دهاوخ  دجسم  لخاد  ناشیا  فیرش  ربق  هک  دوب  هداد  ربخ  هلآ ]) هیلع و  هللا 
ربنم ربق و  نایم  زامن  دوبن ، دجسم  لخاد  فیرش  ربق  رگا  دومن  بیغرت  ربنم  ربق و  نیب  ندناوخ  زامن  تلیضف  رب  هلیسو  نیدب  و  تسا . تشهب 

تـشهب ياهغاب  زا  یغاـب  مربنم  مربق و  نیب  (1) « ؛ ِۀَّنَجلا » ِضایر  نِم  ٌۀـضور  يرَبنِمَو  يربَق  َنَیب  ام  ناـشیا «  شیاـمرف  دـشیمن و  روصت  مه 
هب ربنم  ربق و  ناـیم  ریبعت  دجـسم ، زا  جراـخ  هدـش  عقاو  نآ  رد  ناـشیا  ربق  هک  ياهناـخ  دوب و  دجـسم  طـسو  ربـنم  رگا  اریز  دوبن ؛ زین  تسا »

(2). دشیم هاگیاج  نآ  رد  زامن  عنام  ربنم و  ربق و  نایم  لیاح  شیاهراوید  هناخ و  اریز  دوبن ؛ حیحص  ندرازگ  زامن  دروم  رد  صوصخ 
: دیوگیم یلحملا  رد  مزحنبا 

شمالک رد  ربمایپ 
ربق دوجو  اب  یلو  دراد ، رارق  شاهناخ  رد  شربق  هک  تسنادیم  ترضح  نآ  دوب . هداد  تراشب  ار  شربق  هاگیاج  يرَبنِم ». . . َو  يربَق  َنَیب  ام  »

(3) دناهتشاد . زاب  ربق  رب  دبنگ  ندرک  انب  زا  طقف  دندرکن . تفلاخم  نآ  ندرک  انب  ای  هناخ و  رد 

ص 55. ج 3 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص34. يرامغ ، قیدص  نب  دمحا  روبقلا ، یلع  بابقلاو  دجاسملا  ءانب  ۀلدأب  روبقملا  ءایحا  - 2

ص198. ج5 ، مزحنبا ، یلحملا ، - 3
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ص:177
هن دوش ، لکـش  يدبنگ  ددرگ و  دنلب  ربق   ] دوشن هتخاس  لکـش  يدـبنگ  نآ  هب  هدـیبسچ  ربق و  يور  مدرم ، تداع  قبط  هک  تسا  نیا  روظنم 

[. دوشن تسرد  ربق  يارب  هاگراب  دبنگ و  هکنیا 
طقف نیا  هک  مییوگیم  هدـمآ ، » يرَبنِم » َو  یتَیب  َنَیب  ام   » ریبعت اب  شقرط  رتشیب  رد  ثیدـح  ظـفل  : » دـنیوگیم هک  یناـسک  هب  خـساپ  رد  اـما 
دعـس  » زا ربق »  » ظفل ندروآ  اب  يرابلاحـتف  باتک  رد  رجحنبا  ظفاح  هک  روطنامه  تیاور ؛ قرط  ریاس  هن  تسا  يراخب »  » تیاور هب  تبـسن 

نیا : » هک هدروآ  راثالا » لکشم   » رد يواحط »  » هکنانچمه تسا . هدرک  حیرصت  نآ  هب  دنتـسه ، هقث  نآ  لاجر  هک  يدنـس  اب  صاقویبا » نب 
(1) « . تسا هدش  لقن  يربق »  » ظفل اب  تایاور  رثکا  رد  ثیدح ،

زا ناـشیا  دـیدرتیب  هک  مییوگیم  خـساپ  رد  زاـب  ار ، ربق  هن  دـشاب  هدرک  هدارا  ار  هناـخ  ِدوخ  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ هک  ضرف  هب 
هب دوب و  دهاوخ  دجسم  رد  زین  ربق  سپ  دوب ، دهاوخ  هناخ  لخاد  شربق  دش و  دهاوخ  لخاد  دجسم  رد  شاهناخ  هک  تسنادیم  ادخ  بناج 

. دریگیم رارق  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ربنم  هناخ و  نایم  بیترت ، نیا 
فیرـش ربق  ندـش  لخاد  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ دوخ  هزاـجا  نآ  تساـم و  بولطم  يارب  یبوخ  لـیلد  تیاور  نیا  لاـح ، ره  هب 

. تسا دجسم  رد  شیوخ 
ییاملع ناگرزب و  اهنآ  نایم  رد  دـش ، ماجنا  دوب ، ناـشنایم  رد  زین  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  يدادـعت  زونه  هک  نیعباـت »  » ناـمز رد  راـک  نیا 

نب رمع   » نوچمه

ص72. ج4 ، راثآلا ، لکشم  - 1
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ص:178
رب تما  همه  زین  اهنآ  زا  سپ  دندوب . یمالسا  دالب  رگید  و  ماش » « ، » هرصب « ، » هفوک « ، » هنیدم  » ياهقف نیریـسنبا ، » « ، » نسح « ، » زیزعلادبع

نیعبات نامز  رد  یمالـسا  تما  دوب  لاحم  میدوب ، هدش  یهن  راک  نیا  زا  رگا  تسا . تجح  زین  اهنآ  عامجا  دناهدرک و  عامجا  راک  نیا  زاوج 
. دنرادرب ماگ  یهارمگ  يوس  هب  یگمه  دوب -  هناگهس  نورق  نارود  نیرتهب  زا  هک   - لوا نرق  رخاوا  رد  و 

زج هب  فلتخم ، ياهتهج  زا  دجـسم  هعـسوت  ناکما  اریز  دناهدرک ؛ توکـس  دجـسم  هعـسوت  ترورـض  رطاخ  هب  اهنآ  هک  تفگ  ناوتیمن 
. تشاد دوجو  زین  هدش  عقاو  نآ  رد  ربق  هک  یلامش  تهج 

نتفرگ رارق  تسا ، هدیـسرن  ام  هب  یتفلاخم  هدرکن و  یهن  نآ  زا  یـسک  هدـش و  ماجنا  نیعبات  تیاـنع  اـب  دجـسم  رد  ربق  ندـش  لـخاد  یتقو 
 » ثیدح دافم  هب  دجسم ، رد  تیفیک  نیا  اب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ فیرش  هرجح 

درادن . یطابترا  َدوهَیلا » . . . ُهللا  َنََعل 
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ص:179

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  بادآ  زا  یخرب 

هراشا

اب دروآ ، ياج  هب  ار  كرابم  هاگیاج  كاپ و  هاگشیپ  نیا  یعرش  بادآ  هک  تسا  هتـسیاش  هتفای ، ار  هنیدم »  » هب ندیـسر  قیفوت  هک  یـسک  رب 
، دجسم رد  ادص  ندرب  الاب  اریز  دربن ؛ الاب  ار  شیادص  دوش و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ دجـسم  دراو  لماک  بدا  مارتحا و  شمارآ و 

: هک تسا (1)1 تیاور  تسا . رتدیدش  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ دجسم  دروم  رد  تیعونمم  نیا  عونمم و 
وا هب  کلام  سپ  دید . دجسم  رد  ار  کلام  یسابع ،] ۀفیلخ   ] روصنم

زا سپ  ص398  ج3 ، افش » حرـش   » رد یجافخ » . » تسا هدروآ  دوخ  دنـس  اب  ص41  ج2 ، افـشلا ، »  » رد ضایع » یـضاق   » ار تیاور  نیا  - 1
زا يرامـش  زا  ار  تیاور  هک  دیوگیم  وا  تسا ». هدرک  لقن  حیحـص  دنـس  اب  ار  ثیدح  نیا  يو  : » دیوگیم تیاور  نیا  نافلاخم  هتفگ  لقن 
رد یناـقرز » . » تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  ص58  ج4 ، بهاوملا ، »  » رد ینالطـسق »  » نینچمه تسا . هدرک  لقن  دوخ  هقث  ناداتـسا  خویش و 

ار تیاـکح  نیا  هـکارچ  تـسا ؛ بـیجع  دارفا  نـیا  نخـس  : » دـیوگیم ناـفلاخم  هاگدـید  لـقن  زا  سپ  ص304  ج8 ، بهاوـملا ، » حرـش  »
« افشلا  » رد يو  قیرط  زا  زین  ضایع  یضاق  تسا . » هدروآ  نسح  دنـس  اب  و  کلام » لئاضف   » ناونع اب  دوخ  باتک  رد  رهف  نب  یلع  نسحلاوبا 

حرطم تیاـکح  نیا  ندوـب  نیغورد  ياـعدا  هک  تسا  هنوـگچ  سپ  تسا . هدرک  لـقن  ار  نآ  دوـخ  هـقث  ناداتـسا  زا  يرامـش  زا  لـقن  هـب  و 
. درادن دوجو  ییوگغورد  ای  لعاج  يوار  چیه  تیاور ، نیا  دنس  رد  نیا ، رب  هوالع  دوشیم ؟
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ص:180
؛  ِیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  َال  دـیامرفیم : یموق  بیدأت  يارب  یلاعت  دـنوادخ  اریز  ربم ؛ الاب  ربمایپ  دجـسم  رد  ار  تیادـص  تفگ :

(2 تارجح : « . ) دیربم رتالاب  ربمایپ  يادص  زا  ار  دوخ  يادص  »
نییاپ ادـخ  ربماـیپ  دزن  ار  دوخ  يادـص  هک  یناـسک  نیقی ، هب  « ؛  هللا ِلوُسَر  َدـْنِع  ْمُهَتاوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیذَّلا  َّنِإ  دـیامرفیم : یموق  حدـم  رد  و 

(4 تارجح : « . ) دنروآیم
« . دننزیم ادص  دنلب  اههرجح  تشپ  زا  ار  وت  هک  یناسک  « ؛  ِتارُجُْحلا ِءارَو  ْنِم  َکَنوُداُنی  َنیذَّلا  َّنِإ  دـندومرف : یموق  شهوکن  رد  نینچمه 

(4 تارجح : )
میلـست لالدتـسا  نیا  اب  روصنم  تسایند . رد  شیگدـنز  نامز  رد  نوچمه  گرم ، زا  سپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ تمرح  نیاربانب ،

. تسا هجوت  روخ  رد  روصنم  کلام و  ماما  مارتحا  بدا و  نیا  دش .
هب مدزیم  کتک  تخس  ار  امش  دیدوب ، رهـش  نیا  لها  رگا  : » تفگ فئاط  لها  زا  رفن  ود  هب  باطخ  نب  رمع  هک  هدمآ  يراخب  حیحـص  رد 

« . دیربیم الاب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر دجسم  رد  ار  ناتیادص  هکنیا  ببس 
تایح رد  هچ  دوش ، دنلب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ رب  ادـص  تسین  هتـسیاش  هک  هدرک  تیاور  رکبوبا  زا  افولا ، » ءافو   » رد يدوهمـس » »

. ناشیا گرم  زا  سپ  هچ 
مایپ هشیاع  دـشیم ، هدـیبوک  یخیم  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ دجـسم  فارطا  ياـههناخ  ياـهراوید  رد  هک  یماـگنه  یتیاور ، قبط 

ماجنا زاین  هزادـنا  هب  ار  ناشراک  اهنآ  تساوخیم  راک  نیا  اب  هشیاـع  دـیهدن . رازآ  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  هک  داتـسرفیم 
؛ دجنریم دنکن ، تیاعر  ناشیا  رضحم  رد  ار  بدا  هک  یـسک  زا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ دوب . بدا  زا  رود  هب  نآ ، زا  شیب  دنهد و 

ترخآ  ایند و  رد  اریز 

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  بادآ  زا  www.Ghaemiyeh.comیخرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:181
. تسا هدنز 

. داد مالس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ رب  ياهویش  ره  اب  ناوتیم  هکلب  دشاب ، بحتسم  نآ  هب  يدنبیاپ  هک  درادن  یصاخ  بولـسا  ترایز 
« رمع يا  وت  رب  مالس  رکبوبا ، يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس  : » دیوگب راصتخا  هب  ناسنا  هک  تسا  یفاک  مه  هزادنا  نیمه  یتح 

سپـس ردـپ . » ياوت  رب  مالـس  رکباـبا ، يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، لوـسر  يا  وـت  رب  مالـس  : » تفگیم دـشیم ، دجـسم  دراو  هاـگره  رمعنبا  . 
. تشگیمزاب

: دیوگیم هیمیتنبا  خیش 
دزن قلخ  نیرتیمارگ  يا  قیـالخ ، ناـیم  دـنوادخ  هدـیزگرب  يا  ادـخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : ترـضح  نآ  هب  مالـس  رد  ناوـت  یم 

. تسا راوگرزب  نآ  تافص  زا  اهنیا  همه  اریز  ناگهشیپاوقت ، ياوشیپ  يا  راگدرورپ ،
ینامداش طاشن و  زا  زین  نآ و  فاوط  ندیـسوب و  ربق و  هب  تسد  ندیـشک  دـننام  هرجح ، لباقم  رد  اـهراک ، یخرب  ماـجنا  زا  تسا ، هتـسیاش 

. دوش يراددوخ  یگتخاس  زیمآتلفغ و 
تبسن مالسا ، تما  نایم  رد  هک  ساپـس  ار  ادخ  تسا . هدومرف  ظفح  دراد ، تافانم  دیحوت  اب  هچنآ  زا  ار  كاپ  ناتـسآ  نیا  نابرهم ، دنوادخ 

: » دومرف هک  تسا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ياعد  تباجتسا  نیا ، و  درادن ؛ دوجو  یلطاب  داقتعا  ناشیا  كرابم  ربق  ای  ترضح  نآ  هب 
نید ود  هاگچیه  هداد ، ربخ  ترـضح  نآ  هک  نانچمه  هدم . » رارق  شتـسرپ  يارب  یتب  ارم  ربق  ادنوادخ ! « ؛ »  ُدَـبُعی ًانَثَو  يربَق  لَعَجتال  َّمُهّللَا 

دوشیمن . عمج  برعلا » ةریزج   » رد
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ص:182

میقنبا يدیحوت  هینون  رد  ترایز  بادآ 

میقنبا دراد . رکذـت  میلعت و  هب  زاین  تسا و  لـهج  رـس  زا  اـهنت  دراد ، تاـفانم  دـیحوت  اـب  دـنهدیم و  ماـجنا  مدرم  یخرب  هچنآ  دـیدرت ، یب 
: دیوگیم

ُهَربَق َریَُصن  نَأ  اناهَن  دََقلَو 
؛ میزرو كرش  نامحر  دنوادخ  هب  ادابم  هک  میریگب  دیع  ار  ناشیا  ربق  هک  میاهدش  یهن  ام 

؛ دریگن رارق  شتسرپ  يارب  یتب  ناشربق  هک  دناهدرک  اعد  زین  ترضح  نآ 
؛ دش هطاحا  راوید  هس  اب  وا  ربق  درک و  تباجا  ار  شیاعد  نایناهج  راگدرورپ  و 

. تفرگ رارق  تینوصم  تیامح و  تزع و  رد  شفانکا  فارطا و  ناشیا  ياعد  هب  و 
، دنکیم ساسحا  دنیبیم و  ار  وا  راوگرزب  نآ  اریز  دـشاب ؛ بدؤم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ روضح  رد  ناملـسم  کی  تسا  هتـسیاش 

. تسا ناشکرابم  یگدنز  نارود  رد  ناشیا  تمرح  نوچمه  گرم ، زا  سپ  ناشیا  تمرح  تیاعر  دهدیم و  خساپ  ار  شمالس 
: دیوگیم میقنبا  خیش  يرگید  ياج  رد 

ِناتِنث  ًالَّوَأ  َۀیحَّتلا  َانَیل  - - لَص يوَبَّنلا  َدِجسَملا  اَنیَتَأ  اذِاَف 
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لا ُدُصقَن  ِةَرایّزِلل  انیَنَثنا  َُّمث 

؛ میدروآ اج  هب  تیحت  زامن  تعکر  ود  لوا  میدش ، یبنلادجسم »  » دراو هک  یماگنه 
؛ میتفریم نامنامشچ  يور  رب  ییوگ  میدش ؛ وس  نادب  فیرش  ربق  ترایز  دصق  هب  سپ 

. میداتسیا ینتورف  اب  راکشآ  ناهنپ و  رد  ربق ، لباقم  رد 
؛ دناهدنکفا ورفرس  ناگداتسیا  تسایوگ و  هدنز و  ربق  رد  وا  ییوگ 

؛ دندیزرلیم دوخ  رب  تدش  هب  اهنوتس  نآ  دش و  هریچ  اهنآ  رب  تبیه  نآ 
؛ دندوب هدش  بآ  مک  اهمشچ  نآ  هک  دوب  اهتدم  هکیلاحرد  دش ، يراج  اهکشا  همشچ 
؛ درادیم میدقت  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  مالس  هاگآ ، ملاع و  يدرف  راقو  تبیه و  اب  ناملسم 

تسا . هدشن  هدجس  ربق  نآ  رب  هدشن و  دنلب  زگره  ناشیا  حیرض  فارطا  رد  اهادص 
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هدیصق لیلحت 

هللا یلـص   ]) ادـخ لوسر  نارئاز  نارادتسود و  هچنآ  زا  هناقداص  يریبعت  ار  نآ  میناوخب ، ار  هدیـصق  نیا  فاصنا  تیاعر و  تقد و  اـب  رگا 
هیلع و هللا  یلـص   ]) ربماـیپ قح  رد  نآ  نتفگ  هک  تسا  يزیچ  نیرتمک  اـهترابع  نیا  تفاـی و  میهاوخ  دـنراد ، داـقتعا  نآ  هب  هلآ ]) هیلع و 

. تسا بجاو  هلآ ])
يادا رد  مدرم ، رتشیب  هک  میباییمرد  دشاب ، هتشاد  راوگرزب  نآ  ربارب  رد  رئاز  تسا  هتـسیاش  هک  یتلاح  هدیـصق و  نیا  فیـصوت  رد  لمأت  اب 

. تسین يوبن  تمظعرپ  ماقم  هتسیاش  ناشراتفر  دننکیم و  یهاتوک  ناشیا  تحاس  هب  بدا  مارتحا و 
؛ دوریم هار  شیاهمدـق  هن  شیاـهمشچ و  يور  رب  هک  دراد  هجوت  دـنکیم ، ادـیپ  ار  ترـضح  نآ  ربـق  رـس  رب  نتفر  قـیفوت  هک  یـسک  اـیآ 

: دیوگیم هدیصق  نیا  رد  میقنبا  هکنانچنآ 
ِنافجَالا یَلَع  َولَو  َفیرَّشلا  َربَق  لا  ُدُصقَن  ِةَرایّزِلل  انیَنَثنا  َُّمث 

: دیوگیم هک  اجنآ  دوشیم ، هارمه  میقنبا  اب  بدا ، نیا  هب  يدنبیاپ  رد  زین  یبتک » نیما  دمحم   » خیش
اهُمالعَأ تََدب  دَق  ُۀَنیدَملا  ِهِذه 

تسا ؛ راکشآ  شاهزاورد  ياسآرطع  يوب  اهمچرپ و  هک  تسا  هنیدم  نیا 

هدیصق www.Ghaemiyeh.comلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:185
هرهب یبوخ  هب  و   ] شاب نامداش  تسا ، هداهن  ماگ  نآ  رد  لیئربج  هتـشاد و  تماقا  نآ  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ هک  ینیمزرـس  رد 

؛] ربب
؛ یتسه نامهم  هک  ندرب ] ضیف  زا  هیانک   ] روخب یهاوخیم  هچ  ره  رازگب و  زامن  نآ  رد  ورب و  ناشیا  هضور  هب  سپس 

: ییوگیم یتقو  نیبب  روضح  هب  ار  وا  تسیاب و  تناگدید  يوررب  يدش ، کیدزن  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هب  هک  یماگنه 
. تسا يدبا  راسهیاس  دوجو  نیا  رب  شاهیاس  هک  یسک  يا  وت  رب  مالس 

یگداتفا ینتورف و  اب  فلـس ، ياـملع  لـضف و  بدا و  ناـگرزب  نوچمه  زین  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  ربارب  رد  ناـشیا ، رب  هدننکمالـس  اـیآ 
میقنبا خیش  ناگرزب ، نآ  نایم  زا  میشاب .] هتشاد  یتلاح  نینچ  مالـس ، ماگنه  هب  میریگب و  سرد  اهنآ  زا  دیاب  [ ؟ دتـسیایم ینطاب  يرهاظ و 

: دیوگیم نارگید  داشرا  رد  شیوخ و  سفن  زا  هاگآ  هک  تسا 
ِنالعِإلاَو ِّرِّسلا  یف  ٍلِّلَِذتُم  ٍعِضاخ  َۀَفقَو  ِربَقلا  َنود  ُمُوقَن 

. میتسیایم عضاوت  عوشخ و  اب  ربق  ربارب  رد  راکشآ  ناهن و  رد 
؟ دنکیم ساسحا  كرد و  ار  هدرک  اطع  ترضح  نآ  هب  دنوادخ  هک  یتمظع  تبیه و  نامه  دتسیایم ، ترضح  نآ  ربارب  رد  هک  یسک  ایآ 

. تسا هتسارآ  راقو  تیشخ و  اب  ار  ناشیا  عضاوت  لامک و  تبیه و  اب  ار  ناشیا  نسُح  ترضح و  نآ  لالج  لامج و  دنوادخ ،
رد میقنبا  تشذـگ ، هک  روطنامه  دناهتـشاد . يرواب  نینچ  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  میقنبا ، هلمج  زا  هتـشذگ ، رد  ام  نایاوشیپ  ناـگرزب و 

تسا : هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  هینون 
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ِنافجَّرلا ُةَرثَک  ُِمئاوَقلا  َکِلت  تَرَتعاَف  َُۀباهَملا  َکِلت  مُهتَکَلَم 

اِهئاِمب ُنویُعلا  َکِلت  تَرَّجَفَتَو 
یلص  ]) ربمایپ لباقم  رد  هک  دراد  هجوت  تسا ، هداتسیا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  ربق  شیپاشیپ  نداد  مالـس  يارب  هک  یـسک  ایآ 

هرابرد هک  هداتـسیا  یـسک  لباقم  رد  دنادیم  ایآ  دیوگیم ؟ خساپ  ار  شمالـس  دونـشیم و  ار  شیادـص  ناشیا  هداتـسیا و  هلآ ]) هیلع و  هللا 
هک تسین  يدیدرت  دهدیم . خساپ  ار  مالس  تسا و  دهاش  رضاح و  شحور  دنکیمن و  یشالتم  ار  شرکیپ  نیمز ، هک  تسا  هتفگ  شیوخ 

. دیآیمن رب  دراد  لقعت  ساسحا و  تسا و  قطان  هدنز و  هک  یسک  زا  زج  يراک  نینچ 
ربق لباقم  فوقو  ترایز و  ماگنه  هب  ام  فلس  نایاوشیپ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دراد و  یخزرب  لماک  یگدنز  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ

: دیوگیم شاهینون  رد  میقنبا  خیش  اهنآ  نایم  زا  میباییم . رد  ار  يرواب  نینچ  اهنآ  هریس  رد  ام  دناهدوب و  دنبیاپ  نآ  هب  ناشیا ،
ِناقذَألا ُسِکاَون  َنوِفقاولاَف  ٌقِطان  یَح  ِْربَْقلا  ِیف  ُهَّنَأَکَف 

. دناهدنکفا ورف  رس  دناهداتسیا  هک  اهنآ  تسایوگ و  هدنز و  ربق  رد  وا  ییوگ 
: دیوگیم دادح » هللادبع   » ماما نینچمه 

ٍلَسُرم ِریَخ  یلَع  انمِّلَسَو  انِفقَو 
درادن ؛ دننامه  هک  تسا  ناربمایپ  نیرتهب  وا  میداد . مالس  نالوسر  نیرتهب  رب  میداتسیا و 
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. داد ار  ام  مالس  خساپ  تسا ، هتفای  فرش  میرک  یح  دنوادخ  بناج  زا  تسا و  رضاح  هدنز و  هک  وا 

: دزادرپیم تمظع  رپ  يانعم  نیا  نایب  هب  اتسار  نیمه  رد  یمتیه  رجحنبا  خیش  هیقف  ماما 
يرَط یَح  یفَطصُملا  َّنَِأب  لوقی  ام  ُفِّنَصُملا  یَصحی  امَف  ُلوُقُّنلاَو  ُۀَّلِدَألا  ِتََرتاَوت 

لوُفا ُُهقُرطی  َسَیل  ٌلالِه 
؛ تسا يرایسب  رتاوتم  ياهتیاور  هلدا و  دیوگیم ، فنصم  هچنآ  دروم  رد 

؛ دنکیمن لوفا  هاگچیه  هک  تسا  یهام  لاله  تسا و  هدنز  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) یفطصم دمحم  ترضح  دیوگیم : هکنیا 
؛ دزاییمن تسد  نآ  هب  یگدرمژپ  هک  تسا  یلُگ  نوچمه  دحل ، ریز  رد  شکاپ  رکیپ 
؛ دوشیمن رییغت  شوختسد  هاگچیه  شیابیز  تافص  همه  اب  مشاهینب ، »  » دنزرف نیا 

؛ دسریمن ناشیا  هب  هاگچیه  زین  تافآ  دنیآیمن و  وا  غارس  هب  اهمرک 
تسا . هدش  تباث  میوگیم ، هچنآ  دروخیمن و  ار  وا  ناوختسا  تشوگ و  نیمز 
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: دیوگیم يدادغب » دیشرنبا   » هب روهشم  رکبوبا » نب  دمحم  هللادبعوبا   » همالع نینچمه 

ُهَّنِاَو ِهیَلَع  انمَّلَسَو  انفَقٍو 
؛ دونشیم ار  ام  يادص  وا  کشیب  میداد ، مالس  وا  رب  میداتسیا و 

؛ دیشخب ینوزف  میدوب ، زاغآ  رد  هچنآ  زا  ار  ام  داد و  ار  ام  مالس  باوج 
ياهباتک رد  ار  تافـص  نیا  ام  تفریم و  راـظتنا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) یفطـصم دـمحم  ترـضح  تافـص  قلُخ و  زا  هک  روطناـمه 

. میتخانش حاحص 
: تسا هدورس  هنوگنیا  میقنبا  نوچمه  زین  یبتک  نیما  دمحم  خیش 

یف َماقَو  َبیبَحلا  َراز  نَم  َدعَس  ای 
بدا و  اب  شناتسآ  رد  دور و  تسود  ترایز  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
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؛ دتسیاب راقو 

؛ دنک اشامت  ربنعلا » باب   » و ضیرع »  » نایم ار  شردقنارگ  دهاشم  همه  و 
؛ دنک يرپس  رابرپ  ياهلخن  هیاس  رد  ار  ترایز  ياهزور  و 

؛ دشاب نازرل  ناشرضحم  رد  شبلق  دوش و  نامداش  اهنآ  زا  دنیبب و  ار  اهنآ  هک  درادیم  تسود 
؛ میدرک ترایز  ار  دناهدیمرآ  نوگلگ  يداو  نیا  رد  هک  یناسک  و  ادهشلادیس » هزمح   » ربق و  عیقب » »

؛ میدرک ترایز  ار  نیتلبقوذ  دجسم  دنتسه و  اهنآ  رد  هک  یناسک  و  ضیرع » « ، » علس « ، » ابق  » و
؛ دوب گرزب  دیع  اهيداش و  ياهزور  میدنارذگ ، نآ  رد  هک  ییاهزور 

؛ دنکیم هیده  نم  هب  ار  وبشوخ  میسن  اریز  ماهدرکن ، شومارف  زونه  ار  هنیدم  ياهزور 
. تسا تسود  يارب  هاگلزنم  نیرتهب  نآ  هک  تسا  یفاک  نیمه  وت  يارب  تسا و  رون  یلَع  ٌرون 

عوشخ بدا و  تیاعر  يراوازس  هداتسیا و  فیرش  ربق  ربارب  رد  نداد  مالـس  يارب  هک  يرئاز  لاح  نایب  رد  زین  یجاون » نیدلا  سمـش   » خیش
: دیارسیم نینچ  نیا  دنکیم ، نایب  ار 

امح  مِّمیَو  ُهَربَق  رُزَو  ُمق 
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هَمالَس َّدَر  ِهیَلَع  مِّلَسی  نَم  یَح  ِمَظعُملا  ِهِربَق  یف  َوُهَو 

؛ نک مشچ  همرس  ار  شمرح  كاخ  ینامیشپ ، ترسح و  عوشخ و  اب  نک و  ترایز  ار  شربق  زیخ و  اپ  هب 
؛ دنکیم وحم  ار  ناهانگ  هک  يوشب  تناگدید  بآ  اب  ار  نآ  نک و  هتشغآ  كاخ  رب  ار  تتروص 

؛ تفرگربرد ار  وا  رکیپ  تفای و  فرش  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) یفطصم دمحم  ترضح  هب  شکاخ  هک  تسا  ینیمزرس  نیرترب 
. دهدیم ار  شخساپ  دهد ، مالس  وا  رب  سکره  تسا و  هدنز  شفیرش  ربق  رد  وا 

: دیوگیم زین  دومحم » باهش  »
انَهلا َکَلَف  اهَتغََلب  ُرایّدلا  يذه 

الَع  دَق  مَک  يذَّلا  ُهُرَبنِم  َكاذه 

هدیصق www.Ghaemiyeh.comلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:191
ینُکلاَو انیف  َءامسَالا  ُهُمسا  َناز  نَم  َریَخ  ای  ٍبُّدَاَِتب  ُلقَو  مِّلَس 

؛ ! یبای تسد  تاهتساوخ  فده و  هب  یتسناوت  هک  تتداعس  هب  شوخ  يدیسر ، نآ  هب  هک  تسا  يراید  نیا 
؛ هاوخب یلجت  تسا ، هدرک  رپ  ار  دوجو  همه  هک  يرون  زا  سوبب و  ار  شنیمز  شکب و  كاخ  رب  ار  تیاههنوگ 

؛ نک اهر  ار  تسا  کیدزن  رود و  هک  ره  دای  زادنا و  نیمز  رب  نآ  فانکا  فارطا و  رد  ار  قوش  ياهراب 
؛ دوریمن نیب  زا  تبحم  قشع و  نابز ، ندش  هتسب  اب  اریز  شکم ؛ تسد  تسا ، رصاق  راتفگ  زا  تنابز  رگا 

؛ تسا راکشآ  ام  رب  ناشرون  هک  تسا  لیئربج  لوزن  لحم  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ تماقا  لحم  نیا 
؛ دروخیم هطبغ  مشچ  هب  بلق  نآ ، تجهب  ندرک  كرد  ببس  هب  هک  تسا  یمرح  اجنیا 

؛ دوبن يرگید  هاگیاج  نطو و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) یفطصم ترضح  يارب  تفاییمن ، يرترب  اههعقب  همه  رب  رگا 
؛ تفای یلجت  وا  رد  لوبق  رون  درک ، ترایز  ار  نآ  سکره  هک  تسوا  هضور  نیا 

؛ تسا رادیدپ  اجهمه  هک  تسا  دنلب  نادنچ  شاهیاپ  هک  تسا  شربنم  نیا 
؛ نکم هجوت  نارگید ، ياهفرح  هب  ریگ و  هاوگ  ار  وا  شاب و  مدق  تباث  سپ 

رتهب  هنرگو  تسیاب  شلباقم  یتشاد ، ییاناوت  رگا  هک  تسا  ییاج  نیا ،
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؛ یشاب بقارم  تسا 

. وت رب  مالس  تسا ! هتسارآ  ار  ام  ياهمان  شاهینک ، مسا و  هک  یسک  نیرتهب  يا  وگب : بدا  يور  زا  هدب و  مالس 

بادآ ریاس 

([ ص  ]) ربمایپ زا  هریرهوبا  زا  نیحیحـص  رد  دناوخب . ص ])  ]) ربمایپ دجـسم  رد  ار  شزامن  دنک  شالت  یتسیاب  هدیـسر ، هنیدم  هب  هک  یـسک 
: هک تسا  هدش  تیاور 

. مارَحلا َدِجسَملا  َّالإ  ُهاوَس  امیف  ٍةالَص  ِفلَأ  نِم  ُلَضفَأ  اذه  يدِجسَم  یف  ٌةالَص 
. تسا مارحلادجسم  زج  دجاسم ، هیقب  رد  ندناوخ  زامن  تعکر  رازه  زا  رترب  نم  دجسم  نیا  رد  ندناوخ  زامن 

(1) « . دوشیم لماش  ار  هلفان  بجاو و  ياهزامن  يرترب ، نیا  : » دیوگیم يوون 
، تساـیند رد  هک  تشهب  زا  یغاـب  تسا  هتـسیاش  دریگیم . رب  رد  ار  تـسا  هدـش  هفاـضا  نآ  هـب  زورما  هـچنآ  میدـق و  دجـسم  يرترب ، نـیا 
، مربنم نم و  ربق  نیب  »(2) « ؛ ِۀَّنَجلا ِضایر  نِم  ٌۀَضوَر  يرَبنِمَو  يربَق  َنَیب  ام  تسا « : هدمآ  یعوفرم  حیحص و  ثیدح  رد  اریز  دوشن ؛ شومارف 
« تسا تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  مربنم ، ماهناخ و  نیب  »(3) « ؛ ِۀَّنَجلا ِضایر  نِم  ٌۀَضوَر  يرَبنِمَو  ِیْتَیب  َنَیب  ام  ای «  تسا » تشهب  ياهغاب  زا  یغاب 

.
يارب هکنیا  طرش  هب  دنک ، شالت  اجنآ  رد  ندرازگزامن  يارب  دیاب  رئاز ،

ص140. ج9 ، ملسم ، حیحص  حرش  - 1
ص 55. ج 3 ، يرابلا ، حتف  - 2

ص 57. ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 3
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راک نیا  هک  دور  هضور  هب  ندـناوخ  زامن  يارب  دـهاوخب  هاگنآ  دـیایب و  دجـسم  هب  ریخأت  اـب  دـیابن  نینچمه  دوشن . داـجیا  تمحازم  یـسک 

ییوگازـسانو هلداجم  داـجیا  ثعاـب  زین  بلق و  روضح  نتفر  نیب  زا  فوفـص و  ندروخ  مه  هب  نینچمه  نارازگزاـمن و  رگید  رازآ  بجوم 
. دوشیم

اعد ترایز و 

دتسیاب ناشیا  فیرش  ربق  هب  ور  اعد  يارب  دوریم ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) مرکا لوسر  ترایز  هب  هک  یسک  تسا  بحتـسم  دناهتفگ  املع 
كرـش ای  یهارمگ و  يراذگتعدب ، نداتـسیا  هنوگنیا  دیامن و  هلبق  هب  ور  تسین  مزال  سپ  دنک ، لضف  ریخ و  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  و 

. دوشیمن بوسحم 
. دناهتسناد بحتسم  ار  نآ  یخرب  هتشاد و  حیرصت  رما  نیا  رب  املع 

،( دـمآ نیا  زا  شیپ  هک  روطناـمه  . ) تسا هتفرگ  تروص  یقیناود  روصنم  کـلام و  ماـما  نیب  هک  تسا  ییوگوتفگ  نخـس ، نیا  ياـنبم 
: تفگ وا  هب  کلام 

ِتْوَص َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هتخومآ  ار  بدا  مسر  یهورگ  هب  دنوادخ  اریز  نکن ؛ دنلب  ار  تیادـص  دجـسم  نیا  رد 
نخـس دـنلب  وا  ربارب  رد  دـیربن و  رتالاب  ربمایپ  يادـص  زا  ار  دوخ  يادـص  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  ِلْوَْقلِاب َُهل  اوُرَهَْجت  ـال  َو  ِِّیبَّنلا 
ِلوُسَر َْدنِع  ْمُهَتاوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیذَّلا  َّنِإ  تسا : هدوتـس  هنوگنیا  ار  یهورگ  هکنانچمه  ( 2 تارجح : [« . ) دینزن ادص  دنلب  ار  وا  و   ] دییوگم

يْوقَّتِلل  ْمَُهبُوُلق  ُهللا  َنَحَْتما  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  ِهللا 
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ار ناشیاهلد  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دـنروآیم ، نییاپ  ادـخ  ربمایپ  دزن  ار  دوخ  يادـص  هک  یناسک  « ؛  میظَع ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل 
هدرک و شهوــکن  ار  یهورگ  رگید ، هـیآ  رد  ( 3 تارجح : !« . ) تـسا یمیظع  شاداـپ  شزرمآ و  اـهنآ  يارب  هدرک و  صلاــخ  اوـقت  يارب 
، دننزیم ادـص  دـنلب  اههرجح  تشپ  زا  ار  وت  هک  یناسک  یلو ] [« ؛  نُولِقْعَیال ْمُهُرَثْکَأ  ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنِم  َکَنوُداُنی  َنیذَّلا  َّنِإ  تسا : هدومرف 
هیلع و هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  تمرح  دننام  زین  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  رکیپ  تمرح  ( 4 تارجح : !« . ) دنمهفیمن ناشرتشیب 

. تسا ناشیا  تایح  نامز  رد  هلآ ])
هللا یلص   ]) ادخ لوسر  هب  ور  ای  متـسیاب  هلبق  هب  ور  هللادبعابا ! يا  تفگ : کلام  هب  باطخ  تسا ، هدش  راوخ  هک  دید  روصنم  رفعجوبا  یتقو 
( ، ع  ) مدآ تردـپ  هلیـسو  وت و  هلیـسو  تمایق  زور  رد  ناشیا  هکنآ  لاح  ینادرگب ؟ يور  وا  زا  ارچ  داد : خـساپ  وا  هب  کـلام  هلآ ؟]) هیلع و 

دنوادخ دوش . هتفریذپ  دنوادخ  دزن  وا  تعافـش  ات  نک  تعافـش  بلط  وا  زا  نک و  ناشیا  ربق  هب  ور  تسادـخ . هاگرد  هب  ندروآ  يور  يارب 
، ناـفلاخم نیا  رگا  و  « ؛ ًاـمیحَر ًاـباََّوت  َهللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  ْوـَل  َو  دـیامرفیم :
دندرکیم و شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  هب  دندراذگیم ،] اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ] دندرکیم متس  دوخ  هب  هک  یماگنه 

 (1)(64: ءاسن « . ) دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ 

ص273. یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  افشلا  - 1
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هدرک تیاور  (1) ترایز ) باوبا  زا  یکی  رد   ) یفطـصملا قوقح  فیرعتب  افـشلا  باتک  رد  شیوخ  دنـس  اب  ضاـیع  یـضاق  ار  ناتـساد  نیا 

. دناهدرک حیرصت  نآ  هب  زین  املع  زا  يرایسب  تسا .
: دیوگیم هیمیتنبا  خیش 

داتسیایم و هلبق -  هب  ور  هن  ربق -  هب  ور  دادیم ، مالس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هب  یتقو  هک  هدرک  تیاور  کلام  زا  لقن  هب  بهونبا 
(2). درکیمن سمل  تسد  اب  ار  ربق  درکیم و  اعد  دشیم و  کیدزن 

. تسا هدرک  حیرصت  نادب  عومجملا  رد  نینچمه  و  ةرایزلا ) باب  یف   ) حاضیالا رد  و  جحلا ) راکذا  باتک   ) راکذالا رد  يوون 
: دیوگیم افشلا  حراش  یجافخ 

یلص  ]) ربمایپ رب  یشاب و  هلبق  هب  تشپ  ناشیا و  هب  ور  ییایب و  ربق  رس  هب  هک  تسا  بحتسم  هک  دناهدرک  حیرصت  ام  نارای  دیوگیم : یکبس 
(3) ینک . اعد  یتسیاب و  يدرگزاب و  لوا  ياج  هب  سپس  یهد ، مالس  نیخیش  و  هلآ ]) هیلع و  هللا 

روهشم یثیدح  نیا  دراد . ص ]  ] ربمایپ هب  مدآ ع  ترضح  لسوت  ثیدح  هب  هراشا  تسا ، » مدآ  ترضح  تردپ  وت و  هلیـسو  وا   » ترابع - 1
ار تیاور  نیا  هوبنلا  لـئالد  رد  یقهیب  نینچمه  تسا . هدرمـش  حیحـص  هدروآ و  ار  نآ  دوـخ  كردتـسملا  رد  يروباـشین  مکاـح  هک  تسا 
رد رگید  ياملع  هکنانچمه  میاهداد . ماجنا  تیاور  نیا  نوماریپ  هدرتسگ  یثحب  ححصت ص119  نأ  بجی  میهافم  باتک  رد  تسا . هدروآ 

. دناهتشاگن ياهژیو  ياههلاسر  هراب  نیا 
ص396. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  - 2

ص398. ج3 ، یجافخ ، افشلا ، حرش  - 3
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دنه گرزب  ياملع  ياوتف 

([ هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  لباقم  رد  نداتـسیا  هنوگچ  دروم  رد  دنه ، تعامج  تنـس و  لها  ثیدـح  گرزب  ياملع  زا  یهورگ  زا 
رد هک  یخـساپ  شـسرپ و  نتم  دـناهداد . خـساپ  زین  اـهنآ  دناهدیـسرپ و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تراـیز  زا  سپ  اـعد و  تلاـح  رد 

: تسا نینچ  هدمآ ، دنفملا » »
شسرپ

شیوخ يالوم  زا  ردقنارگ ، ربمایپ  هب  لسوت  اب  دنک و  ور  فیرش  ربق  هب  دناوتیم  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ دجسم  رد  هدننکاعد  ایآ 
؟ دنک تساوخرد 

خساپ
یخرب هکنادـب  : » تسا هتفگ  هدرک و  هراـشا  نآ  هب  طـسقتملا » کلـسملا   » رد يراـق  یلع  ـالم  هکناـنچ  دـنراد ؛ رظنفـالتخا  نآ  رد  اـهقف 

زین هفینحوبا  زا  نسح » « . » دتـسیاب هلبق  هب  ور  رئاز  هک  دـناهتفگ  یجورـس »  » و ینامرک »  » نوچمه وا  ناوریپ  و  ثیلوبا »  » نوچمه ام  ناـگرزب 
. تسا هدرک  تیاور  هنوگنیا 

تیاور رمعنبا  زا  هفینحوبا  هک  تسا  یتیاور  لیلد  هب  نیا  تسین و  ینتفریذپ  هدش ، لقن  ثیلوبا  زا  هچنآ  هک  دناهدرک  تیاور  مامهنبا »  » زا
ُمالَّسلَا دـیوگب « : دـنک و  ور  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر ربق  هب  رئاز  تسا  بحتـسم  هک : دـنکیم  لقن  رمعنبا  زا  هفینحوبا  هدرک ؛

« . داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ربمایپ ! يا  وت  رب  مالس  « ؛ »  ُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمحَر  َو  ُّیبَّنلا  اَهُّیَا  َکیَلَع 
دیوگیم : كرابمنبا  دنکیم . دییأت  ار  دوخ  هاگدید  دروآیم و  كرابمنبا  زا  يوغل » نیدلا  دجم   » زا یتیاور  سپس 
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[ وا هک  مدید  . ] دنکیم راتفر  هنوگچ  وا  منیبب  متفگ ، مدوخ  اب  مدوب . هنیدم  رد  نم  دمآ و  ینایتخـس » بویا  : » تفگ هک  مدینـش  هفینحوبا  زا 

. داتسیا ربدت  لمأت و  اب  دادرس و  هیرگ  ًاتقیقح  درک و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هب  ور  درک و  هلبق  هب  ار  شتشپ 
هدوب هاگدید  نیمه  هفینحوبا  دییأت  دروم  هدیزگرب و  هاگدید  دـهدیم  ناشن  نخـس  نیا  : » دـیوگیم ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  يراق  همالع 

« . دوب هدرک  دیدرت  راهظا  مارملا » ماقم   » رد نآ ، زا  شیپ  دنچره  تسا .
« . تسا نکمم  تیاور  ود  نایم  عمج  : » دیوگیم سپس 

هب ور  ترایز ، ماگنه  رئاز  هک  تسا  نیا  لوبق  دروم  هاگدـید  اما  تسا . زیاج  ود  ره  نداتـسیا ، ربق  هب  ور  اـی  هلبق  هب  ور  تیاور ، ود  نیا  قبط 
هب خـساپ  رد  کلام  هک  دـنکیم  ادـیپ  قادـصم  زین  ندرک  اعد  رد  مکح ، نیا  میهدیم . ماجنا  ناگرزب  اـم و  هک  يراـک  دـنک ؛ فیرـش  ربق 

. تسا هتشاد  حیرصت  نادب  کسانملا » ةدبز   » رد زین  یهوکنک » . » تسا هتفگ  افلخ  یخرب 
نیشیپ ياوتف  رد  ناشمان  هک  ماش  و  رهزالا » ، » نیفیرش نیمرح  ياملع  هدرک و  دییأت  ار  نآ  تعامج ، تنس و  لها  زا  ثیدح  گرزب  ياملع 

دناهتشاد . حیرصت  نآ  رب  زین  تشذگ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  رفس  ثحب  رد 
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([ ص  ]) ربمایپ ربق  هب  كربت  لسوت و 

هشیاع ییامنهار  هب  ص ])  ]) ربمایپ ربق  هب  لسوت 

ورمع  » زا دیز » نب  دیعس   » زا نامعنوبا » : » دیوگیم ِهتوَم » َدَعب  ُهیبَن  ِِهب  یلاعَت  ُهللا  َمَرکَا  ام   » ناونع اب  یباب  رد  شیوخ  ننـسلا  باتک  رد  یمراد 
: درک تیاور  هللادبع » نبسوأ  ءازوجلاوبا   » زا يرکن » کلام  نب 

دیرادرب و ار  نآ  فقـس  دیوش ؛ لسوتم  ادـخ  لوسر  ربق  هب  تفگ : وا  دـندرب ، تیاکـش  هشیاع  هب  مدرم  داد . يور  دـیدش  یطحق  هنیدـم  رد 
نارتش دندییور و  ناهایگ  هک  دیراب  ناراب  نانچ  دنداد . ماجنا  سپ  دـشابن ، یفقـس  نامـسآ  ربق و  نایم  ات  دـییاشگب  نامـسآ  هبور  ياهرجنپ 

(1). دندیمان قتفلا » ماع   » ار لاس  نآ  دندش و  هبرف  دندیرچ و 
رد ار  ناـیناهج  راـگدرورپ  بیبح  ناگدـیرفآ و  نیرتفیرـش  رکیپ  هک  ثیح  نآ  زا  هکلب  ربق ، دوخ  راـبتعا  هب  هن  راوگرزب  نآ  ربـق  هب  مدرم 

لسوت هتفرگرب ،

ص43. ج1 ، یمراد ، ننس  - 1
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ص:200
. دوشیم ققحم  تبقنم  نیا  هب  یبایتسد  قاقحتسا  ترواجم ، نیا  تفارش  هب  ترضح و  نآ  هب  لسوت  اب  دننکیم .

ثیدح یسانش  لاجر 

دروم صخش  نیا  : » دیوگیم يراخب  داتسا  مراع ، »  » هب بقلم  لضف » نب  دمحم  نامعنوبا   » هرابرد بیرقتلا ، »  » باتک رد  رجح ] نبا   ] ظفاح
« . دش ساوح  لالتخا  راچد  رمع ، رخآ  رد  تسا و  دامتعا 

وا زا  ثیدح  دص  زا  شیب  حیحـصلا ، رد  يراخب  اریز  دنکیم ؛ دراو  ياهشدـخ  شتیاور  هب  هن  دـناسریم و  ینایز  وا  هب  هن  نخـس ، نیا  هتبلا 
: دــیوگیم ینطق  راد  تـسا . هدرکن  لــقن  یتـیاور  وا  زا  رگید  نآ  زا  سپ  هدرک و  تـیاور  دوـش  ساوـح  لــالتخا  راــچد  هـکنیا  زا  شیپ 

« . دنکیمن نایب  دامتعا  دروم  نخس  سانشراک ، دننام  سکچیه  »
تسناوتن نابحنبا  : » دیوگیم یبهذ  دنکیم . در  دراد ، دوجو  ياهدش  راکنا  ثیداحا  وا  يارب  تسا  هتفگ  هک  ار  نابحنبا  مالک  نیا  یبهذ 

( . تسا هدمآ  زین  لادتعالانازیم (1) رد  هکنانچ  ( »؟ تسا یساسا  هچ  رب  وا  ياعدا  سپ  دنک . لقن  یگتخاس  ثیدح  وا  زا 
« يرکن کلام  نب  ورمع  . » تسا هدش  زین  ییاهمهوت  راچد  هتبلا  هک  تسا  دیز » نب  دیعـس   » مان هب  وگتـسار  يدرف  ثیدـح ، نیا  رگید  يوار 

. تسا دیز » نب  دیعس   » دننام هتفگ ، نخس  بیرقتلا  باتک  رد  اهنآ  هرابرد  رجحنبا  هکنانچ  زین 

ص8. ج4 ، - 1
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ص:201
. فیعضت هن  تسا  قیثوت  ياههغیص  زا  تسا ، » مهو  راچد  وگتسار و  وا   » قایس هک  دنراد  رظن  قافتا  املع 

یتح درادن و  یلکشم  تیاور  دنس  نیاربانب ، تسا . نیحیحـص  دامتعا  دروم  لاجر  زا  وا  تسا . یعبر  هللادبع » نب  سوا   » نامه زین  ازوجلاوبا 
ییاهتیاور یتح  ثیدـح و  نیا  هباشم  ياهتیاور  زا  يرایـسب  هب  اهنآ  دـناهتفریذپ . ار  تیاور  نیا  زین  املع  تسا ، دامتعا  لـباق  نم  رظن  زا 

. دناهدرک داهشتسا  دنتسه ، تیاور  نیا  لاجر  زا  رتنییاپ  نآ  لاجر  هک 

([ ص  ]) ادخ لوسر  ربق  لابق  رد  هشیاع  عضوم 

تجح زین  هباحـص  لمع  هدوب ، هباحـص  زا  وا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  دانتـسا  وا  لـمع  هب  هشیاـع و  زا  تیاـکح ، نیا  دـناهتفگ  یخرب 
( . ربمایپ هتفگ  هب  دنتسم  هن   ) تسا فوقوم  تیاور  نیا  نیاربانب ، تسین .

. داد ماجنا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  باحـصا  نایم  رد  هنیدم  رد  ار  راک  نیا  یلو  هدوب ، هشیاع  زا  لمع  نیا  هک  دنچره  خـساپ :
ناشتافو زا  سپ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  هک  تسنادیم  هشیاع  هک  تسا  نآ  رب  یلیلد  دنکیم و  تیافک  ام  يارب  ناتـساد  نیا 

هشیاع هک  هنوگنآ  درک ؛ دهاوخ  تعافش  ار  وا  دهد ، رارق  شدوخ  عیفش  ترایز و  ار  ناشیا  سکره  سپ  دنتما ، عیفـش  نابرهم و  نانچمه 
رامـش هب  يزروكرـش  ياهرازبا  زا  ای  زیمآكرـش  یمادـقا  دناهتـشادنپ ، ناـیریفکت  نیا  زا  یخرب  هکناـنچنآ  راـک ، نآ  دادیم . ماـجنا  زین 

. دنتخانشیم ار  كرش  دندوب ، وا  نانخس  دهاش  هک  یناسک  هشیاع و  اریز  دیآیمن ؛
تباث  دنکیم و  رابتعایب  ار  نافلاخم  هاگدید  الاب ، تیاکح  نیاربانب ،
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ص:202
. دهدیم تیمها  شیوخ  تما  هب  زین  ناشتافو  زا  سپ  یتح  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هک  دنکیم 

: دنکیم تیاور  لبنح  نب  دمحا 
دوـخ شیپ  مدرکیم و  نوریب  نت  زا  ار  میاـهسابل  مدـشیم ، ماهناـخ  دراو  یتـقو  رمع ] تاـفو  زا  شیپ  اـت  : ] دـیوگیم نینمؤـملاما  هشیاـع 

اریز مدشن ؛ دراو  دنگوس  ادخ  هب  دش ، نفد  اهنآ  رانک  رمع  هک  یماگنه  اما  دنتسه . مردپ  رسمه و  رکبوبا ) ادخ و  لوسر   ) ود نآ  متفگیم 
. مدیشکیم تلاجخ  رمع  زا 

ملسم و طورـش  قبط  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  كردتـسملا  رد  مکاح  (1)و  دنتسه » حیحـص  وا  لاجر  : » دیوگیم یمثیه  ظفاح 
. تسا هدرکن  یتفلاخم  هراب  نیا  رد  زین  یبهذ  (2) « . تسا حیحص  تیاور  نیا  يراخب ،

ناشربق دزن  یـسک  هچ  هکنیا  زا  دـنهاگآ  شرای  ود  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هک  دـنادیم  وا  هکلب  هدادـن ، ماجنا  یلطاب  راک  هشیاع 
. تسا

« يرذگب نم  دجسم  ربق و  زا  وت  هک  اسب  هچ  : » تفگ وا  هب  داتسرف ، نمی »  » هب ار  لبج » نب  ذاعم   » هک یماگنه  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ
رمع دش و  رضاح  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  رـس  رب  نایرگ  ذاعم  تفای ، تافو  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  هکنآ  زا  سپ  . 

: تسا هدرک  تیاور  هنوگنیا  ار  نآ  شردپ  زا  ملـسا » نب  دیز   » هک تشذـگ  اهنآ  نایم  ییوگوتفگ  دـید و  لاح  نیا  رد  ار  وا  باطخ  نب 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  تفگ : دنکیم ، هیرگ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  ربق  دزن  هک  دید  ار  ذاعم  دش و  جراخ  دجسم  زا  رمع  »

ص26. ج8 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
ص7. ج4 ، كردتسملا ، - 2
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ص:203
: » دندومرف هک  مدینش  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ زا  یثیدح  تفگ :

طقف دنتـسه ، هقث  زین  تیاور  نیا  لاجر  دناهدرک . تیاور  ار  نآ  یناربط  دمحا و  تسا . » كرـش  ایر ، ياهرذ  « ؛ »  ٌكرِـش ِءایرلا  َنِم  ُریـسَیلَا 
(1). تسا هدینشن  ًامیقتسم ] « ] ذاعم  » زا وا  هک  تسا  دیزی »  » مان هب  نایوار  زا  یکی 

یصقن تسا و  حیحـص  : » دیوگیم تسا و  قفاوم  وا  اب  زین  یبهذ  (2) « . دنیبیمن نآ  رد  یلکشم  تسا و  حیحـص  تیاور  نیا  : » هتفگ مکاح 
« . درادن

نینچمه درادن . » یـصقن  حیحـص و  دنتفگ : دندرک و  تیاور  ار  نآ  مکاح  یقهیب و  هجامنبا و  : » دیوگیم بیهرتلاو  بیغرتلا  رد  يرذنم 
(3) دنکیم . دییأت  ار  نیا  يرذنم 

رمع تفالخ  رد  ص ])  ]) ربمایپ ربق  هب  لسوت 

: دیوگیم یقهیب  رکبوبا  ظفاح 
زا شمعا  زا  هیواـعموبا »  » زا ییحی » نب  ییحی   » زا یلهذ » یلع  نب  میهاربا   » زا رطم » نب  رمعوـبا   » زا یـسراف » رکبوـبا   » و هداـتق » نب  رـصنوبا  »
هللا یلـص   ]) ادـخ لوسر  ربق  رـس  رب  يدرم  دـندش . راچد  یطحق  هب  مدرم  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  دـندرک : تیاور  کلام »  » زا حـلاصوبا » »

وا باوخ  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر دـندش . كاله  هک  بلطب  ناراب  تما  يارب  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  هلآ ]) هیلع و 
: وگب وا  هب  دیوشیم و  باریس  هک  زاس  ربخاب  ار  اهنآ  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  ورب و  رمع  دزن  دومرف : دمآ و 

ص155. ج1 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
ص4. ج1 ، كردتسملا ، - 2

ص82. ج1 ، بیهرتلاو ، بیغرتلا  - 3
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ص:204
هک يزیچ  رد  رگم  مدرکن  یهاتوک  اراگدرورپ ! تفگ : وا  درک و  ربخ  اـب  ار  رمع  دـمآ و  درم  نآ  یـشاب . كریز  دنمـشوه و  هک  تسوت  رب 

. متشادن ار  نآ  ییاناوت 
(1). تسا هدرک  نایب  ار  نآ  مهدجه  لاس  ثداوح  رد  هیادبلا  باتک  رد  ریثکنبا  تسا . حیحص  دانسا  نیا 

: دنکیم تیاور  ار  نآ  رمع ) رادهنازخ  « ) رادلا کلام   » زا نامس » حلاصوبا   » زا حیحص  دانسا  اب  هبیشیبا  نبا 
. دندش كاله  هک  بلطب  ناراب  تتما  يارب  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تفر و  ربمایپ  ربق  دزن  يدرم  دندش . راچد  یطحق  هب  رمع  نامز  رد  مدرم 

. . . ورب رمع  دزن  دیامرفیم : هک  دید  باوخ  رد  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ درم 
: دـیوگیم رجحنبا  دوب . هباحـص  زا  ینزم » ثراح  نب  لـالب  ، » دـید ار  باوخ  نیا  هک  یـسک  هک  تسا  هدرک  تیاور  حوتفلا »  » رد فیـس » »

(2) تسا . » حیحص  وا  دانسا  »
تسا یهارمگ  رفک و  راک  نیا  هک  دناهتفگن  دش ، رکذ  ناشتافنـصم  هک  اهنآ  زا  سپ  دندرکیم و  تیاور  ار  نآ  هک  ینایاوشیپ  زا  کیچیه 

، تشذگ هکنانچ  ار  نآ  دنـس  هدروآ و  ار  ثیدح  نیا  حتفلا ، رد  ینالقـسع  رجحنبا  تسا . هتـسنادن  رابتعایب  ار  ثیدح  نتم  سکچیه  و 
. تسین يزاین  نآ  نایب  هب  هک  دراد  یهاگیاج  ماقم ، لضف و  ملع و  رظن  زا  ثیدح ، ناظفاح  نایم  رد  زین  رجحنبا  تسا . هتسناد  حیحص 

ص91. ج1 ، ریثکنبا ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  - 1
ص415. ج2 ، يرابلا ، حتف  - 2
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ص:205

باطخ نب  رمع  هاگن  زا  فیرش  ربق  هب  نتسجكربت 

: تفگ هللادبع  شرسپ  هب  دش ، کیدزن  باطخ  نب  رمع  گرم  هک  یماگنه 
هزاـجا باـطخ  نب  رمع  وـگب : وا  هب  متـسین . ناـنمؤمریما  زورما  زا  نم  اریز  ناـنمؤمریما ؛ وـگن  دـناسر و  مالـس  رمع  وـگب : ورب و  هشیاـع  دزن 

. دوش نفد  شتسود  ود  رانک  رد  هک  تساوخ 
: دیوگیم يوار 

: تفگ دش و  دراو  وا  رب  هللادبع  درکیم ، هیرگ  هشیاع  هک  یلاحرد  درک . مالـس  تفرگ و  هزاجا  سپـس ] تفر ، هشیاع  دزن   ] رمع نب  هللادبع 
دوخ رب  ار  وا  زورما  اما  متساوخیم ، دوخ  يارب  ار  نآ  تفگ : هشیاع  دوش . نفد  شتسود  ود  رانک  رد  دهاوخیم  هزاجا  دناسر و  مالس  رمع 

؟ يراد هچ  دوخ  اب  تفگ : هللادبع  هب  درک . دنلب  ار  وا  يدرم  دینک . دنلب  ارم  تفگ : دنداد . ربخ  هللادـبع  تشگزاب  زا  ار  رمع  مهدیم . يرترب 
هک یماگنه  تسین . رتمهم  نیا  زا  زیچ  چـیه  میارب  هللادـمحلا ، تفگ : رمع  داد . هزاـجا  هشیاـع  دراد . تسود  ناـنمؤمریما  هک  يزیچ  تفگ :
هب ارم  تفریذپن  رگا  دینک ، لخاد  ارم  داد ، هزاجا  رگا  دهاوخیم ، هزاجا  رمع  دییوگب  دیناسرب و  مالـس  هشیاع  هب  دـیربب . اجنادـب  ارم  مدُرم 

. دیربب ناناملسم  ناتسروگ 
. تسا هدروآ  هعیبلا » ۀصق   » باب رد  هباحصلا  لئاضف  باتک  رد  و  یبنلا ) ربق  یف  ءاج  ام  باب   ) زئانجلا باتک  رد  ار  تیاور  نیا  يراخب ،

یبهذ هاگن  زا  ص ])  ]) ربمایپ ربق  هب  نتسج  كربت 

: دیوگیم یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ماما 
رفعجوبا   » هک هدرک  تیاور  ام  يارب  راب  دنچ  معنملادبع » نب  دمحا  »
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ص:206
نب دـمحم   » زا رفعج » نب  هللادـبع   » زا ظـفاح » میعنوبا   » زا يروضح ) روط  هب  « ) دادـح یلعوبا   » هک هدرک  لـقن  بوتکم  روـط  هب  ینالدـیص »

([ هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  رب  تشادـن  تسود  وا  هک  درک  تیاور  رمع  نب  هللادـبع  زا  عفاـن » نب  هللادـیبع   » زا هماـساوبا »  » زا مصاـع »
. دشکب تسد 

: دیوگیم یبهذ 
لاح دوب . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ تحاس  هب  ینکشتمرح  ربق ، هب  ندیشک  تسد  وا ، هاگن  زا  هک  دوب  نیا  يو  نتـشادنتسود  لیلد 
هیلع هللا  یلص   ]) ربمایپ ربق  ندیسوب  ندیشکتسد و  هرابرد  يو  زا  هک  دنکیم  تیاور  لبنح ، نب  دمحا  شردپ  زا  دمحا » نب  هللادبع   » هکنآ

. دیدن یلکشم  اهراک  نیا  ماجنا  رد  وا  و  دندیسرپ ؟ هلآ ]) و 
زا دـندرکیم و  هاگن  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ هب  اـهنآ  هک  میهدیم  خـساپ  دـندرکیمن ؟ ار  راـک  نیا  هباحـص  ارچ  دوش : هتفگ  رگا 

« ربکا جح   » زور رد  دنشکب . ار  رگیدکی  دوب  کیدزن  شیوضو  بآ  هیهت  يارب  دندیسوبیم و  ار  شتـسد  اهنآ  دندوب . رادروخرب  شروضح 
ار نآ  يدرم  تخادنایم ، نوریب  ار  دوخ  ناهد  بآ  هک  یماگنه  دندرکیم . میسقت  دوخ  نایم  ار  ترضح  نآ  رـس  هدش  هدیـشارت  ياهوم  ، 

ربق يور  رب  ار  دوخ  ندیسوب ، ندرک و  سمل  مارتحا و  يارب  درادن ، دوجو  ياهرهب  تصرف و  نینچ  ام  يارب  هک  لاح  دیلامیم . شتروص  هب 
تفگیم تشاذگیم و  شتروص  رب  دیـسوبیم و  ار  کلام  نب  سنا  تسد  درکیم ؟ هچ  ینانب » تباث   » هک يدیدن  ایآ  میزادـنایم . ناشیا 

هب ناناملـسم  هک  تسا  یتبحم  قوش و  رـس  زا  اهنت  راـک  نیا  تسا . هدرک  سمل  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  تسد  تسد ، نیا 
ادخ و  دیاب  ناملسم  کی  اریز  دنراد ؛ هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر
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ص:207
، ناـنمؤم زا  یهورگ  یتـح  درادـب . تسود  نیعلاروح  تشهب و  لاـم و  زا  شیب  زین  مدرم و  همه  دوخ و  دـنزرف  دوخ و  زا  شیب  ار  شلوسر 

. دنتشاد تسود  ناشدوخ  زا  شیب  ار  رمع  رکبوبا و 
دیشک ار  شریشمش  يو  اهمانشد ، نیا  ندینش  اب  دهدیم . مانشد  رکبوبا  هب  يدرف  دینـش  هک  دوب  عاقبلا » لبج   » رد رادنج »  » هک هدش  تیاور 

ایآ تسنادیمن . حابم  ار  شنوخ  دیوگیم ، ازسان  شردپ  ای  رادنج )  ) وا هب  یسک  دینـشیم  رگا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  هدز و  ار  وا  ندرگ  و 
رگا هتبلا  هک  هن . » : » دومرف مینک »؟ هدجس  ار  وت  ایآ  : » دنتفگیم هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ هب  تبحم ، تدش  زا  هباحـص  هک  ياهدینـشن 

؛ دندرکیم هدجـس  ار  وا  تدابع -  يور  زا  هن  ناشیا -  رب  نداهن  جرا  مارتحا و  يور  زا  اهنآ  دادیم ، هزاجا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ
هدجس وا  مارتحا  تشادگرزب و  يارب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  ربق  رب  هک  یناملسم  دندرک . هدجـس  فسوی  رب  ناردارب  هکنانچ 

یهن هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ربق  رب  ندـناوخزامن  زین  راک و  نیا  زا  هک  دـنادب  دـیاب  هدرک و  نایـصع  وا  هتبلا  دوشیمن . ریفکت  دـنک ،
(1). تسا هدش 

دنکیم تباجا  دنک ، شیادص  هک  ار  یسک  ص ])  ]) ربمایپ

تیاور هریرهوبا  زا  یلعیوبا  هک  تسا  یتیاور  قبط  نیا  دنکیم . تباجا  دمحم »! يا  : » دـیوگب هک  ار  یـسک  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ
هیلع  ) یسیع ترضح  رگا  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  هرابرد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هک  هدمآ  تیاور  نیا  رد  دنکیم .

« . مهدیم ار  وا  باوج  ًامتح  دمحم ! يا  دیوگب : دیایب و  نم  ربق  رس  رب  مالسلا )

73 و 74. صص ج1 ، یبهذ ، خویشلا ، مجعم  - 1
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ص:208
هدروآ ربق » رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر تایح  « ؛ »  ِهِربَق یف  ُُهتایَح  ناونع «  اـب  ار  نآ  (1) هیلاعلا » بلاطملا   » رد رجحنبا  ظـفاح 

. تسا

وا هب  لسوت  و  ص ])  ]) ربمایپ ترایز 

مالـسا ربمایپ  هب  لسوت  تسا . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخلوسر هب  لسوت  دزاسیم ، رورـسم  ار  هدننکترایز  هک  تاعاط  نیرتگرزب  زا 
. دناهتـسناد اعد  بادآ  زا  ار  لسوت  نصحلا ، »  » باتک رد  تسا و  بحتـسم  هکلب  زیاج ، اـیلوا ، ناربماـیپ و  رگید  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص  ])

ياملع زا  يرایـسب  تسا . دـنراد ، ادـخ  دزن  ایلوا  ناربمایپ و  هک  ییوربآ  دوجو  لیلد  هب  لاعتم  دـنوادخ  زا  شهاوخ  اعد و  يانعم  هب  لسوت ،
: هلمج زا  دـناهدروآ ؛ نآ  هرابرد  یلـصفم  ياهلیلد  دناهتـشاگن و  ییاهباتک  لسوت ، ندوب  زیاج  هراـبرد  تعاـمج ، تنـس و  لـها  گرزب 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
(35 هدئام :  ) نوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلیبَس  یف  اوُدِهاج  َو  َۀَلیسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

دـشاب دینک ، داهج  وا  هار  رد  دییوج و  وا  هب  برقت  يارب  ياهلیـسو  دیزیهرپب و  ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
. دیوش راگتسر  هک 

دزن هک  یـصاخشا  ای  لامعا و  هطـساو  هب  ای  برقت  نیا  دوشیم . برقت  بجوم  هک  تسا  ناشیا  هب  ندرک  لسوت  يانعم  هب  هلیـسولا » ءاـغتبا  »
لاـمعا هب  صتخم  ندرک  لـسوت  هکنیا  هتبلا  تسا . هدروآ  قلطم  ار  نآ  رطاـخ  نیمه  هب  دریگیم . تروـص  دـنراد ، تلزنم  هاـج و  دـنوادخ 

؛ تسا هیاپیب  هیآ و  رب  انعم  لیمحت  دشاب ،

ص23. ج4 ، ۀیلاعلا ، بلاطملا  - 1
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ص:209
روتسد ياهراک  ماجنا  روظنم  دهدب و  نامرف  اوقت  هب  دنوادخ  هک  تسا  دیعب  دنتسه . ناشلامعا  زا  رترب  دنراد ، تلیضف  هک  يدارفا  دوخ  اریز 

نیا عقاو  رد  مینادـب ، لامعا  هب  نتـسج  لسوت  ياـنعم  هب  ار  ییوجهلیـسو  رگا  دـناهدرک . یهن  اـهنآ  زا  هک  دـشاب  يروما  كرت  هدـش و  هداد 
. تسا دیکأت  رب  نآ  لمح  زا  رتهب  دیدج ، يانعم  کی  هدافا  سیسأت و  رب  هلمج  لمح  هک  مینادیم  تسا . هدرک  دیکأت  اوقت  رب  هیآ ، زا  شخب 

([ ص  ]) ربمایپ ترایز  دیاوف 

رد هداد و  صاصتخا  ترایز  دیاوف  اهتلیـضف و  هب  ار  مظنملارهوجلا »  » دوخ ردقنارگ  باتک  مود  لصف  یمتیه  رجح  نب  دمحا  خیـش  ماما 
: دراگنیم نینچ  دوخ  باتک  زا  لصف  نیا 

. تسا ترایز  ندوب  عورشم  رب  ینبم  لوا ، لصف  رد  ام  ياهلالدتسا  هدننک  دییأت  دراد و  دوجو  نآ  رد  ینـشور  ياهدییأت  راکـشآ و  لیالد 
جـیاتن و توافت  لیلد  هب  ترایز  تسا . تادابع  نیرتوکین  لامعا و  نیرترب  زا  و  تسا . تابرقت  نیرتمهم  اـهشالت و  نیرتقفوم  زا  تراـیز 

ربمایپ تراـیز  هک  دـباییم  درگنب ، بوخ  روطـس  نیا  رد  هک  ره  دوشیم . زیاـمتم  لاـمعا  رگید  زا  شاهبترم  هجرد و  زین  شباوث و  تواـفت 
هب هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  اب  صولخ ، ياراد  ناسنا  هک  يروط  هب  دراد . هارمه  هب  ار  دیاوف  نیرتشیب  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلص  ])

. دیآیم لئان  يونعم  ياهدرواتسد  نیرتشیب  هب  فادها و  نیرتالاب 
وکین دنـس  ياراد  ار  رگید  یخرب  زین  دـنداد و  اهنآ  زا  یـضعب  تحـص  هب  يأر  ثیدـح  ناظفاح  تشذـگ . باـب  نیا  رد  يرایـسب  ثیداـحا 

زا  یخرب  دناهتسناد .
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ص:210
نیا زا  یخرب  هرابود  رکذ  دـناهدرک . نایب  رئاز  يارب  يرایـسب  ياهتلیـضف  اهتیاور ، نیا  دـنوشیم . تیوقت  رگید  یـضعب  اب  زین  ثیداـحا 

: میروآیم هنومن  ناونع  هب  ار  تیاور  دنچ  اجنیا  رد  دزاسیم . نایامن  یبوخهب  ار  ترایز  دیاوف  ثیداحا ،
: » دومرف هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر 

« . دوشیم بجاو  وا  رب  متعافش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سکره  (1) « ؛ یتَعافَش » َُهل  تَبَجَو  يربَق  َراز  نَم 
، رگید ییوس  زا  دنراد و  ماع  یتعافـش  وسکی  زا  ترـضح ، نآ  تسادـخ . لوسر  بناج  زا  یمتح  نیتسار و  ياهدـعو  رگنایب  تیاور  نیا 
. دوشیم هداد  رئاز ، دنمـشزرا  لمع  اب  بسانتم  هک  تسا  هژیو  یتعافـش  کـی  نیا  نیارباـنب ، دـناهدرک . ناـیب  تعافـش  ار  دوخ  رئاز  شاداـپ 
رد هجرد  نتفرالاب  هبـساحم ، نودـب  ندـش  روشحم  زیخاتـسر ، زور  ياهمیب  شهاـک  اـهتمعن ، شیازفا  تسا : دراوم  نیا  لـماش  تعاـفش ،

روـطخ زین  ناـسنا  بلق  هب  هدینـشن و  هدـیدن و  اـهشوگ  ناگدـید و  هک  يروـما  رگید  اـی  و  قـح ) دوهـش   ) قـح ناـهاوگ  شیازفا  تـشهب ،
. دناهدرکن

هب ندمآ  درفم  دشاب و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخلوسر ماع  تعافـش  نامه  تیاور ، نیا  رد  هدش  رکذ  تعافـش  زا  روظنم  تسا  نکمم 
هلمج زا  ترایز ، نیا  تکرب  زا  رئاز  درف  هک  يروط  هب  تسا ، رئاز  ترایز  ببس  هب  نآ  ندش  تیوقت  تفارـش و  يارب  یتعافـش ، »  » تروص

، نیارباـنب درم . دـهاوخ  ناملـسم  هک  درف  هب  تسا  یتراـشب  نیا  عقاو ، رد  دوشیم . زین  وا  لـماش  ترـضح  نآ  تعافـش  هک  دوشیم  يدارفا 
ناملسم تسین  مزال  وا ، ربق  رئاز  دروم  رد  یلو  میریگیم ، ماع  ار  تعافش 

ص2. ج 4 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
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ص:211
زا يدـنمهرهب  يارب  ییاـهنت  هب  مالـسا  اریز  دوـشیم ؛ اـنعمیب  تعافـش ، هب  ندیـسر  يارب  تراـیز  رکذ  هنرگو  میریگب ؛ ریدـقت  رد  ار  ندرم 

. تسا یفاک  تعافش 
هک تسا  ردقلا  لیلج  میظع و  يدرف  عفاش ، اریز  تسا ؛ تعافـش  نیا  يدنمـشزرا  تیمها و  رگنایب  تیاور ، نیا  رد  تعافـش  رکذ  نیاربانب ،

. درادن دوجو  زین  وا  تعافش  زا  رتالاب  يزیچ  نیاربانب ، تسین . وا  زا  رتالاب  یسک 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدمآ  رگید  یتیاور  رد 

(1). یتایَح یف  ینَراز  امَّنَأَکَف  یتوَم  َدَعب  يربَق  َراز  نَم 
. تسا هدرک  ترایز  متایح  نامز  رد  ارم  ییوگ  دنک ، ترایز  متافو  زا  سپ  ارم  ربق  سک  ره 

: دندومرف نینچمه  و 
(2). هَمایقلا َموَی  ًاعیفَش  َُهل  َنوکَا  نَا  َّیلَع  ًاّقَح  َناک  یتَرایز  ِّالا  ٌۀَجاح  ُُهلِمُعت  ًاِرئاز ال  ینَءاَج  نَم 

. مشاب وا  عیفش  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نم  ندرگ  رب  دشاب ، هتشادن  يرگید  دصق  ترایز  زج  دیایب و  نم  ترایز  يارب  سکره 
: دندومرف زین  رگید  ياج  رد  و 

(3). هَمایقلا َموَی  ًاعیفَش  َُهل  َنوکَا  نَأ  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َُهل  َناک  ًاِرئاز  ینَءاج  نَم 
. مشاب شعیفش  تمایق  زور  رد  هک  دراد  دوجو  قح  نیا  ّلجو  ّزع  دنوادخ  دزن  رد  وا  يارب  دیایب ، نم  ترایز  هب  سکره 

ص2. ج 4 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
. نامه - 2

ص 195. هلاسرلا ، لوسرلا و  نع  هبشلا  عفد  - 3
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ص:212

هجیتن

ترایز زج  دشاب و  صلخم  ناشیا  روضح  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  اهنت  ناشیا  بناج  زا  گرزب  یتعافـش  زا  يدنمهرهب  میظع و  باوث  نیا 
. دشاب هتشادن  يرگید  دصق  ناشیا ،

، دـهدیم مالـس  ناشیا  ربق  رـس  رب  هک  یماگنه  رئاز  هک  تسا  نیا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) لوسر ترـضح  تراـیز  دـیاوف  نیرتگرزب  زا 
ناشیا رب  رود  هار  زا  هک  یـسک  فالخ  رب  دهدیم ؛ خساپ  هطـساو  نودـب  ار  رئاز  مالـس  دونـشیم و  عقاو  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ

تسا يرایسب  ثیداحا  بلطم ، نیا  تابثا  يارب  ام  لیلد  دسریم . هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هب  هطـساو  اب  مالـس ، نیا  دهدیم و  مالس 
: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  لیذ  رد  هک 

: دندومرف ترضح 
(1). ُُهتغُِّلب ًاِیئان  َّیَلَع  یّلَص  نَمَو  ُُهتعِمَس  يربَق  َدنِع  َّیَلَع  یّلَص  نَم 

. دوشیم هدناسر  نم  هب  شمالس  دهد ، مالس  رود  زا  سکره  مونشیم و  ار  نآ  دهد ، مالس  نم  هب  مربق  دزن  سکره 
. تسا درفتم  نآ  دنس  هدش  هتفگ  دنچره  تسا ، بوخ  تیاور  نیا  دنس 

: هدمآ تسا  كورتم  يدرف  نآ  رد  هک  يدنس  اب  رگید  یتیاور  رد 
وأ ًادیهَـش  ِۀَمایْقلا  َموَی  َُهل  ُتنُکَو  ِِهتَرِخآَو  ُهاینُد  َرمَا  یفَکَو  ینُُغلبَی  ًاکَلَم  ِِهب  ُهللا  َلَّکَو  ًایئان  َّیَلَع  یَّلَـص  نَمَو  ُُهتعِمَـس  يربَق  َدـنِع  َّیَلَع  یَّلَـص  نَم 

(2). ًاعیفَش

ص 352. ج 6 ، كردتسملا ، - 1
ص 489. ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 2
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نم هب  ار  نآ  ات  دنکیم  لیکو  ار  ياهتـشرف  دنوادخ  دـهد ، مالـس  نم  هب  رود  زا  سکره  مونـشیم و  دـهد ، مالـس  نم  هب  مربق  دزن  سکره 

. متسه عیفش  ای  هاوگ  وا  يارب  تمایق  زور  رد  دنکیم و  تیافک  ار  وا  ترخآ  ایند و  راک  دناسرب و 
: دیامرفیم نینچمه 

(1). ینُُغلبَی ًاکَلَم  ِِهب  ُهللا  َلَّکَو  ِّالا  يربَق  َدنِع  َّیَلَع  ُمِّلَُسی  ٍدبَع  نِم  ام 
. دناسرب نم  هب  ار  شمالس  ات  دنک  لیکو  ار  ياهتشرف  دنوادخ  هکنآ  رگم  دهد ، مالس  نم  رب  مربق  دزن  هک  تسین  ياهدنب 

: هدمآ هدش ، تیوقت  دهاوش  اب  اما  تسا ، فیعض  شدنس  هک  يرگید  تیاور  رد 
یّلَـص ٍنالِف  َنب  َنالِف  َّنإ  دَّمَُحم  ای  کَلَملا : َِکلذ  َلاق  یتَُّما  نِم  ٌلُجَر  َّیَلَع  یَّلَـص  اذِاَف  يربَق  َدنِع  ًاکَلَم  یب  َلَّکَو  َهللا  َّنِاَف  َّیَلَع  َةالَّصلا  اوِرثکَأ 

(2) َۀَعاّسلا . َکیَلَع 
دورد نم  رب  متما  زا  يدرف  هکیماـگنه  هک  تسا  هدرک  لـیکو  مربـق  دزن  نم  يارب  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  اریز  دـیتسرف ؛ دورد  رایـسب  نم  رب 

. داتسرف دورد  وت  رب  نالا  ینالف ، دنزرف  ینالف  دمحم ! يا  دیوگیم : هتشرف  نآ  دتسرف ،
: هدمآ تسا ، حیحص - شدنس  نارگید  يوون و  هتفگ  هب  و  نسح -  شدنس  هک  زین  يرگید  تیاور  رد 

ص 489. ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 1
ص 494. نامه ، - 2
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(1). مالَّسلا ِهیَلَع  َّدُرَأ  یّتَح  یحور  َّیَلَع  ُهللا  َّدَر  ِّالا  َّیَلَع  ُمِّلَسی  ٍدَحَا  ْنِم  ام 

. مهدب ار  وا  باوج  ات  دنادرگزاب  نم  هب  ارم  حور  دنوادخ  هکنیا  رگم  دهد ، مالس  نم  رب  هک  تسین  یسک 
: هدرک تیاور  لاوکشبنبا » »

(2). هیَلَع َّدُرَأ  یّتَح  یحور  َّیَلَع  ُهللا  َّدَر  ِّالا  َّیَلَع  ُمِّلَُسی  ٍدَحَا  نِم  ام 
. مهدب ار  وا  باوج  ات  دنادرگزاب  نم  هب  ارم  حور  دنوادخ  هکنیا  رگم  دهد ، مالس  نم  رب  هک  تسین  یسک 

: تسا هدمآ  یتیاور  رد 
(3). مالَّسلا ِهیَلَع  ُّدَُرن  ّیبَر  ُۀَِکئالَمَو  اَنَا  ِّالا  ٍبرَغ  الَو  ٍقرَش  یف  َّیَلَع  ُمِّلَُسی  ٍِملسُم  نِم  ام 

. میهدیم خساپ  ار  وا  مالس  مراگدرورپ ، ناگتشرف  نم و  دهد ، مالس  نم  رب  هک  برغ  قرش و  رد  یناملسم  ره  عطق  روطهب 
. تسا هدرک  ثیدح  لعج  عضو و  هب  مهتم  ار  وا  یبهذ  هک  تسا  یسک  نآ  دنس  رد  یتح  تسا . بیرغ  تیاور ، نیا  دنس 

: هدمآ تسا ، فیعض  شدنس  هک  رگید  یتیاور  رد 
(4) اینُّدلا . یف  ًةالَص  َّیَلَع  مُکرَثکَأ  ٍنِطوَم  ِّلُک  یف  ِۀَمایقلا  َموَی  یّنِم  مَُکبَرقَأ  َّنِإ 

ص 498. ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 1
ص 491. نامه ، - 2

ص 59. ج 11 ، عامسالا ، عاتما  - 3
ص 506. ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 4
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. تسا هداد  مالس  نم  رب  همه  زا  رتشیب  ایند  رد  هک  تسا  یسک  نم ، هب  ياهطقن -  ره  زا  امش -  نیرتکیدزن  تمایق  زور  رد 

: هدمآ يرگید  تیاور  رد 
َُّمث اینُّدلا  ِِجئاوَح  نِم  َنیثالَثَو  ِةَرِخآلا  ِِجئاوَح  نِم  َنیعبَـس  ٍۀَجاح ، َۀَئاِم  َُهل  ُهللا  یَـضَق  ًةَّرَم  َۀـَئاِم  ِۀَـعُمُجلا  ِۀَـلَیلَو  ِۀَـعُمُجلا  ِموَی  یف  َّیَلَع  یَّلَـص  نَم 

ِۀَفیحَـص یف  ُهَتَبثَأَف  ِِهتَریـشَع  یِلا  ِِهبَـسَنَو  ِهِمـسِاب  َّیَلَع  یَّلَـص  ْنَِمب  ینُِربُخی  ایادَهلا  ُمُکیَلَع  ُلِخُدت  امَک  يربَق  یف  ُُهلِخُدی  ًاکَلَم  َِکلِذب  ُهللا  ُلِّکَُوی 
(1). ءاضَیب

یـس يورُخا و  تجاح  داتفه  دنکیم ؛ هدروآرب  ار  وا  تجاح  دص  دنوادخ  دتـسرف ، مالـس  نم  رب  هبترم  دـص  هعمج ، بش  زور و  سک  ره 
ارم دوشیم و  دراو  امش  رب  ایاده  هک  نانچنآ  دوش ، لخاد  مربق  رد  ات  دنکیم  لیکو  وا  يارب  ار  ياهتـشرف  دنوادخ  سپـس  ییایند . تجاح 

. منکیم تبث  ءاضیبلاۀفیحص »  » رد ار  وا  مان  دزاسیم و  هاگآ  هداد ، مالس  نم  رب  هک  یسک  بسن  مان و  زا 
: » هک هدش  رکذ  زین  ترابع  نیا  الاب ، تیاور  رد  يرگید  لقن  رد  نینچمه 

« . تسا تایح  نامز  رد  مملع  دننامه  مگرم  زا  سپ  نم  ملع  (2) « ؛ ِةایَحلا » ِیف  یملِعَک  ِتوَملا  َدَعب  یملِع  َّنِإ 
: تسا هدمآ  دنتسه ، هقث  تسا ) لوهجم  هک   ) رفن کی  زج  هب  نآ ، لاجر  همه  هک  رگید  یتیاور  رد 

ص 506. ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 1
ص 507. نامه ، - 2
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(1). ٍتانَسَح ُرشَع  َِکلذ  يوِس  َُهل  َِبتُکَو  ِهیَلَع  ُتیَّلَصَو  ُُهتالَص  ینتَغََلب  َّیَلَع  یَّلَص  نَم 

. دوشیم هتشون  زین  هنسح  هد  نآ ، رب  هوالع  وا  يارب  متسرفیم و  دورد  وا  رب  دسریم و  نم  هب  شیاهدورد  دتسرف ، دورد  نم  رب  سکره 
: هدمآ يرگید  تیاور  رد 

ٌۀَـضورعَم مُکَتالَـص  َّنِإَف  ِهِیف  ِةالَّصلا  َنِم  َّیَلَع  اوِرثکَأَف  ُۀَـقعَّصلا ، ِهیفَو  ُۀَـخفَّنلا  ِهیفَو  َِضُبق  ِهیفَو  َدآ  َِقلُخ  ِهِیف  ِۀَـعُمُجلا ، ُموَی  مُکِماـّیَأ  ِلَـضفَأ  نِم 
(2) . . . . َّیَلَع

رد دتفایم . قافتا  زور  نیا  رد  رـشحم ،] رد   ] روص هخفن  تفای و  تافو  نآ  رد  دـش و  قلخ  نآ  رد  مدآ  هک  تسا  هعمج  ناتیاهزور  نیرتهب 
. دوشیم هضرع  نم  رب  ناتیاهدورد  اریز  دیتسرف ؛ دورد  رایسب  نم  رب  زور  نآ 

: دومرف دیاهدش ؟ هدیسوپ  امش  هکیلاحرد  دوشیم ، هضرع  امش  هب  ام  ياهدورد  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ :
ار ناربمایپ  داـسجا  هک  تسا  هدرک  مارح  نیمز  رب  ّلـجوّزع  دـنوادخ  (3) « ؛ ءایبنَألا » َداسجَأ  َلُـکَأت  نَأ  ِضرَـألا  یَلَع  َمَّرَح  َّلَـجَوَّزَع  َهللا  َّنِإ  »

« . دناسوپب
زین شیوخ و  حیحـصلا  ياهباتک  رد  نابحنبا  همیزخنبا و  دناهتـسناد ، رابتعایب  ار  نآ  هک  یناسک  فـالخرب  تسا ؛ حیحـص  تیاور  نیا 

هتسناد حیحص  نسح و  ار  ثیدح  نیا  مکاح  دناهدرک . لقن  ار  نآ  كردتسملا  باتک  رد  مکاح 

ص 162. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
ص 8. ج 4 ، دمحا ، دنسم  - 2

. نامه - 3
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ار نآ  زین  يرذنم »  » و ینغلادبع » . » تسا هتـسناد  حیحـص  ار  ثیدـح  نیا  راکذالا  باتک  رد  يوون  نینچمه  تسا . هدرواین  ار  نآ  يراخب  و 

: دیوگیم هیحدنبا » . » دناهتسناد نسح 
؛ هتفگ يدیدج  نخس  هتـسناد ، بیرغ  ای  هتخانـشان  یتیاور  ار  نآ  سکره  دنتـسه . لداع  یگمه  نآ  نایوار  تسا ، ظوفحم  حیحـص و  نآ 

. تسا هدرک  در  ار  نآ  ینطقراد  اریز 
: هدمآ تسا ، عطقنم  تیاور  اما  هقث ، نآ  لاجر  هک  يرگید  تیاور  رد 

َغُرفَی یّتَح  ُُهتالَـص  َّیَلَع  تَضِرُع  ّالِإ  َّیَلَع  َیّلَُـصی  َنل  ًادـحَأ  َّنإ  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُهُدَهْـشَت  ٌدوهـشَم  ٌموَی  ُهَّنِاَف  ِۀَـعُمُْجلا  َموَی  َّیَلَع  ِةـالَّصلا  َنِم  اوِرثکَأ 
(1). اهنِم

رب هک  تسین  سکچیه  دنتسه . نآ  دهاش  هکئالم  تسا و  دوهشملا ) موی   ) دوهشم زور  هعمج ، اریز  دیتسرف ؛ دورد  رایـسب  نم  رب  هعمج  زور 
. دوش مامت  ات  موشیم  رضاح  شتاولص  رب  نم  هکنآ  رگم  دتسرف ، دورد  نم 

: دومرف ترضح  دوشیم »؟ هنوگچ  گرم  زا  سپ  : » دیسرپ هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ زا  ءادردلاوبا » »
(2). ُقَزُری ٌّیَح  ِهللا  ُّیبَنَف  ِءایبنألا  َداسجَأ  َلُکَأت  نَأ  ِضرَالا  یَلَع  َمَّرَح  َهللا  َّنإ  ِتوْملا ، َدَعبَو 

. دریگیم يزور  تسا و  هدنز  [ 9  ] ادخ ربمایپ  سپ  دروخب ، ار  ناربمایپ  داسجا  هک  تسا  هدرک  مارح  نیمز  رب  دنوادخ  گرم ، زا  سپ  و 

ص 153. هبشلا ، عفد  - 1
ص 24. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - 2
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لاح هک  تسوا  تمحر  بتارم  دنوادخ و  ملع  زا  تسا . حور  قازترا  ربق ، رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  نتفرگ  يزور  زا  روظنم 

زا شتاـمم  تاـیح و  رد  دـنکیم و  هیذـغت  شفیرـش  حور  تسا و  شتاـفو  زا  شیپ  نوچمه  ربق  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر 
1 دریگیم . يزور  يرهاظ  ياهتمعن  نوچمه  ینطاب  ياهتمعن 

ناشیا رب  اهدورد  هضرع 

نآ ندـش  هضرع  زین  دورد و  نداتـسرف  ماگنه  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  هب  ناناملـسم  دورد  ندـش  هضرع  رب  ینبم  یثیداحا 
هـضرع اسب  هچ  اریز  دنرادن ؛ تافانم  رگیدکی  اب  اهتیاور  نیا  هتبلا  دراد . دوجو  ترـضح ، نآ  هب  تمایق  زور  رد  هعمج و  زور  رد  اهدورد 

زور و ره  رد  ناگدـنب  لامعا  هدـش ، دراو  ثیداحا  قبط  هک  نانچ  دوشیم ؛ ماجنا  راب  نیدـنچ  ناشیا ، هب  ام  دورد  ندـش  هدـیناسر  اـی  دورد 
. دوشیم هضرع  دنوادخ  رب  نابعش  همین  بش  ره  هبنش و  جنپ  هبنشود و  بش و 

شیادص ًامتح  دنتـسرف ، دورد  نم  رب  هک  ياهدنب  ره  2 « ؛ ُُهتوَص » ینَغََلب  ّالإ  َّیَلَع  یّلَُـصی  ٍدبَع  نِم  َسَیل  تسا « : هدـمآ  یناربط  زا  یتیاور  رد 
: دندومرف تسا »؟ هنوگچ  امش  تافو  زا  سپ  ادخ ! لوسر  يا  : » میتفگ دسریم . » نم  هب 

3 ِءایبنَألا . َداسجَأ  َلُکَأت  ْنَأ  ِضْرَألا  یَلَع  َمَّرَح  َهللا  َّنِإ 
. تسا هدنز  ادخ  ربمایپ  سپ  دروخب ، ار  ناربمایپ  داسجا  هک  هدرک  مارح  نیمز  رب  دنوادخ 

.80  - 73 صص یمتیه ، رجحنبا  مظنملا ، رهوجلا  زا  صیخلت  سابتقا و  ( . 1
ص 65. ج 11 ، يزیرقم ، عامسالا ، عاتما  ( . 2

ص 8. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( . 3
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اما تسا ، ناشتایح  دـننام  اهنآ  تافو  زا  سپ  ینطاـب ، يرهاـظ و  ياـهسح  رگید  نوچمه  ناربماـیپ  ییاونـش  سح  تیاور ، نیا  ساـسا  رب 

. دنوش زاینیب  یسح  هیذغت  زا  اهنآ ، زا  رترب  یتح  ناگتشرف و  نوچمه  ناراوگرزب ، نآ  هک  هدش  بجوم  لاعتم  دنوادخ  تمارک 
هتفرگ رب  رد  ار  امـش  نیمز ، هک  یلاح  رد  دسریم  امـش  هب  ام  ياهدورد  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  : » میتفگ تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 

: دندومرف تسا »؟
1 ِءایبنَألا . َداسجَأ  َلُکَأت  ْنَأ  ِضْرَألا  یَلَع  َمَّرَح  َهللا  َّنِإ 

. تسا هدنز  ادخ  ربمایپ  سپ  دروخب ، ار  ناربمایپ  داسجا  هک  هدرک  مارح  نیمز  رب  دنوادخ 
: دومرف ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  یهورگ 

َکیَلَع یّلَـص  دَّمَُحم ! ای  َلاق : ّالِإ  َّیَلَع  یّلَُـصی  ٌدَحَأ  َسیَلَف  ُِّتم ، اذإ  يربَق  یلَع  ٌِمئاق  َوُهَف  ِِقئالَْخلا  َعامـسَأ  ُهاطعَأ  ًاکَلَم  یلاعَتَو  َكَرابَت  ِهَِّلل  َّنِإ 
2 ًارشَع . ٍةَدِحاو  ِّلُِکب  ِلُجَّرلا  َِکلذ  یلَع  َیلاعَتَو  َكَرابَت  ُّبَّرلا  یّلَُصیَف  ٍنالُف ، ُنب  ُنالُف 

مربـق رـس  مَدُرم ، هک  یماـگنه  تسا . هداد  ار  قیـالخ  ياهادـص  ندینـش  تردـق  وا  هب  هک  تسا  ياهتـشرف  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  يارب 
كرابت و دنوادخ  و  داتـسرف ؛ دورد  وت  رب  نالف  دنزرف  ینالف  دـمحم ! يا  دـیوگیم : هتـشرف  نآ  دتـسرف ، دورد  نم  رب  سکره  دتـسیایم و 

. دهدیم رارق  دورد  هد  دورد ، ره  يازا  هب  درم  نآ  رب  یلاعت 
ص 8. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( . 1

ص 69. ج 11 ، عامسالا ، عاتما  ( . 2
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ص:220
: تسا هدمآ  هنوگنیا  زین  يرگید  تیاور  رد 

یّلَُـصی ِهیبَأ  ِمساَو  ِهِمـسِاب  ٍنالُف  ُنب  ُنالُف  دَمحَأ ! ای  َلاق : ّالإ  ًةالَـص  َّیَلَع  یّلَُـصی  یتَّمُأ  نِم  ٌدَحَا  َسیَلَف  ُۀَعاّسلا  َموقَت  یّتَح  يربَق  یلَع  ٌِمئاق  َوُهَف 
1 ُهللا . َُهداز  َداز  نإَو  ًارشَع  ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ًةالَص  َّیَلَع  یّلَص  نَم  نَأ  ُّبَّرلا  یل  َنِمَضَو  اذَکَو ، اذَک  َکیَلَع 

شدوخ و مان  هب  نالف ، دنزرف  ینالف  دمحا ! يا  دیوگیم : دتـسرف ، دورد  نم  هب  هک  متما  زا  کیره  دتـسیایم و  نم  ربق  رب  تمایق  زور  ات  وا 
، دنک رتشیب  هچره  دتـسرفیم و  دورد  ربارب  هد  دتـسرف ، دورد  نم  رب  هک  یـسک  رب  دـنوادخ  داتـسرف . دورد  وت  رب  نانچ  نینچ و  شردـپ  مان 

. دنکیم شرتشیب  دنوادخ 
: دیامرفیم نینچمه 

دَق ٍنالُف  ُنب  ُنالُف  اذـه  ِهیبَأ  ِمساَو  ِهِمـسِاب  ینَغََلب  ّالِإ  ِۀَـمایقلا  ِموَی  یلِإ  ٌدَـحَأ  َّیلَع  یّلَُـصی  ِِقئالَخلا ال  َعامـسَأ  ُهاطعَأ  ًاـکَلَم  يربَِقب  َلَّکَو  َهللا  َّنإ 
2 َکیَلَع . یّلَص 

دورد نم  رب  تمایق  زور  اـت  سکره  تسا ؛ هداد  وا  هب  ار  قیـالخ  يادـص  ندینـش  تردـق  هک  درادیم  لـیکو  نم  ربق  رب  ار  یکلم  دـنوادخ 
. داتسرف دورد  وت  رب  نالف  دنزرف  ینالف  هک  دناسریم  نم  هب  ار  نآ  شردپ  مان  شدوخ و  مان  اب  ًاعطق  دتسرف 

ص 162. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  ( . 1
. نامه ( . 2
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ص:221
: تسا هدش  هفاضا  يرگید  تیاور  رد 

1 َِکلذ . یناطعَأ  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِإَو  اُهلاثمَأ ، َرشَع  ِهیَلَع  یّلَص  ّالِإ  ًةالَص  مُهنِم  ٌدحَأ  یلَُصی  نَأ ال  َّلَجَوَّزَع  ّیبَر  ُتلَأَس  یِّنإَو 
اطع نم  هب  ار  نآ  ّلجوّزع  دـنوادخ  دتـسرف و  دورد  وا  رب  ار  نآ  ربارب  هد  داتـسرف ، دورد  نم  رب  هک  سکره  متـساوخ  ّلـجوّزع  دـنوادخ  زا 

. درک
هدرک قیثوت  ار  وا  نابحنبا  اما  هدرک ، دـیدرت  راهظا  يو ، هب  تبـسن  يراخب  هک  دراد  دوجو  يدرف  هتفگ ، شیپ  ياهتیاور  یمامت  دنـس  رد 

2 دناهدرک . فیعضت  ار  وا  ثیدح ، ناظفاح  ناسانش و  ثیدح  زا  یخرب  هک  تسه  يرگید  يوار  نینچمه  تسا .

کیدزن زا  رود و  زا  مالس  ندناسر 

رگا هک  تفگ  دـیاب  نینچ  اهنآ ، هباشم  ثیداـحا  زین  دـنراد و  فـالتخا  رگیدـکیاب  لوا  هاـگن  رد  هک  یثیداـحا  اـهتیاور و  نیا  عومجم  زا 
، دشاب رود  هار  زا  رگا  دونشیم و  ار  نآ  هطـساو  نودب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ دهدب ، مالـس  ترـضح  نآ  رـضحم  رد  هدنهدمالس 

. دوشیم هدیناسر  ترضح  نآ  هب  وا  مالس 
ياهتشرف اریز  دوشیم ؛ هدیناسر  کئالم -  يوس  زا  دوشیم -  هداد  ترضح  نآ  هب  کیدزن  زا  ربق و  رانک  رد  هک  یمالس  دناهتفگ  دنچ  ره 

زین هتشرف  نآ  دونشیم ، دوخ  ار  مالس  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ دنچره  هک  تسا  راوگرزب  نآ  ربق  رانک 
ص 428. ج 12 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  ( . 1

80 و 81. صص مظنملا ، رهوجلا  ( . 2
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ص:222
هب رتشیب  هجوت  يارب  رتشیب و  دـیکأت  يور  زا  نآ -  ریغ  رد  هچ  هعمج و  ياـهبش  رد  هچ  راـک -  نیا  دـناسریم . ترـضح  نآ  هب  ار  مـالس 

يوس زا  دنکیم . دودحم  ار  قلطم  دـیقم ، هک  دـناهتفگ  لوصا  شناد  رد  اریز  دریگیم ؛ تروص  ناشیا  ماقم  ندربالاب  ترـضح و  نآ  نأش 
. تسا بجاو  نکمم ، دح  رد  دراد ، دوجو  ضراعت  اهنآ  نایم  رهاظ  رد  هک  ياهلدا  نیب  ندرک  عمج  یلوصا ، دعاوق  قبط  رگید ،

؛ وا ریغ  زا  هچ  دشاب  کیدزن ] زا   ] رئاز بناج  زا  مالـس  هچ  دهدیم ، ار  مالـس  باوج  ترـضح  نآ  هک  دـیآیمرب  نینچ  اهتیاور  یخرب  زا 
حیحـص ربخ  رد  اریز  تسا ؛ دودرم  نخـس  نیا  تفگ  ناوتیم  یتـح  دـهاوخیم و  لـیلد  رئاز ، هب  مالـس  باوج  صاـصتخا  دـناهتفگ : اریز 

« . دیوگیم ار  شمالس  باوج  وا  دهد ، مالس  وا  رب  دوش و  در  تسا ، هتخانشیم  ار  وا  ایند  رد  هک  شردارب  ربق  رانک ]  ] زا سک  ره  : » هدمآ
اریز دنتفگیمن ؛ هنوگنیا  دوشیم ، در  ترایز  دصق  نودب  هک  یـسک  دروم  رد  تفاییم ، صاصتخا  رئاز  هب  طقف  مالـس ، باوج  نداد  رگا 

. تسا کیرش  رما  نیا  رد  زین  رئاز  ریغ  هک  میتسناد 
: دیوگیم رکاسعنبا  نمیلاوبا 

، ایند فارطا  رد  ناشیا  تما  زا  یناـسک  يارب  تسا ، نکمم )  ) زیاـج شربق  ناگدـننک  تراـیز  هراـبرد  ترـضح ، نداد  مالـس  باوج  یتقو 
. تسا نکمم )  ) زیاج زین  اهتسدرود  رد  دنچره 

رئاز ریغ  هب  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  کـش و  اـما  تسا ، یعطق  رئاز  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  هطـساویب  باوج  نیارباـنب ،
گرزب  یتلیضف  نیا  هن . ای  دهدیم  باوج 
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ص:223
تسا هدرک  اطعا  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخلوسر هب  شیادص  ندیـسر  تمعن  وا  هب  دنوادخ  مه  اریز  دوشیم ؛ رئاز  بیـصن  هک  تسا 
ترایز هب  دـناوتیم  دـباییمرد ، ار  نیا  هک  یـسک  هنوگچ  نیا ، دوجو  اـب  سپ  دـهدیم . هطـساویب  ار  وا  مالـس  باوج  زین  ترـضح  نآ  و 

هللا یلص   ]) ربمایپ ترایز  زا  زگره  دشاب ، هتشاد  ار  ترایز  ییاناوت  هک  یسک  دنگوس  ادخ  هب  دشاب ؟ انتعایب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ
هانپ دنوادخ  هب  ییالب  نینچ  زا  دشاب . رود  هب  تسا ، یکین  هچره  زا  هک  هتـشاد  موتحم  وا  رب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  درذـگیمن ، هلآ ]) هیلع و 

1 میربیم .

تسا هدنز  هشیمه  ص ])  ]) ربمایپ

نآ دوجو  هک  تسا  يداع  لاحم  اریز  تسا ؛ هدـنز  هشیمه  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ هک  تسا  نیا  ياـیوگ  دـش ، ناـیب  هک  یثیداـحا 
نیمز تسا و  هدنز  ترضح  نآ  هک  میراد  نامیا  ام  دشاب . هتشادن  تایح  دنتسرفیم ، مالس  وا  رب  زور  بش و  هک  یناسک  ربارب  رد  ترضح ،

. تسا یعامجا  يرما  نیا  دروخیمن . ناربمایپ : ریاس  دننامه  ار  ناشفیرش  دسج 
هک دش  هدهاشم  زین  ایلوا  املع و  زا  یناوارف  رامـش  ربق  ندش  زاب  ماگنه  هب  نینچمه  دناهتفگ . نینچ  زین  ادهـش  نایوگناذا و  املع ، دروم  رد 

. تسا هدرکن  يرییغت  ناشداسجا 
زا سپ  لاـس  شـش  لـهچ و  دندیـسر . تداهـش  هب  دـحا  گـنج  رد  حومج » نب  ورمع   » و رباـجوبا » هللادـبع  : » هدـش لـقن  هک  یتـیاور  قـبط 

يرییغت ناشیاهدسج  هک  دش  هدهاشم  هاگنآ  درک . ور  وریز  ار  دیهش  ود  نیا  ربق  لیس  ناشگرم ،
81 و 82. صص مظنملا ، رهوجلا  ( . 1
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ص:224
هدهاشم دنتشادرب ، مخز  يور  زا  ار  شتسد  یتقو  تسا . هدش  نفد  هتشاد ، رارق  شمخز  يور  رب  شتسد  هکیلاحرد  اهنآ  زا  یکی  هدرکن و 

. تشگزاب لبق  تلاح  هب  هرابود  تسد ، نیا  هک  دش 
يومع هزمح  ياپ  هب  گنلک  دحا ، ) هوزغ  زا  سپ  لاس  هاجنپ  هب  کیدزن   ) دشیم رفح  هنیدم  رد  ياهمشچ  هیواعم ، روتـسد  هب  هک  یماگنه 

. دش يراج  نآ  زا  نوخ  دروخ و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ
تایح یلو  تسا ؛ هدرک  حیرـصت  ار  اهنآ  تایح  زین  میرک  نآرق  تسا و  رتيوق  ایلوا  تایح  زا  ادهـش ، تاـیح  هک  دـهدیم  ناـشن  هلدا  نیا 

. تسا هجیتن  هرمث و  رد  ناشتوافت  يانعم  هب  اهنآ  توافت  دنرتهتسیاش و  ماقم  نیا  يارب  ایبنا  اریز  تسا ، ناربمایپ : تایح  زا  رتمک  اهنآ 
زا سپ  تایح  هک  تسا  نیا  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر تاـیح  درف  هب  رـصحنم  یگژیو  هک  دـناهتفگ  اـم ، ناـیاوشیپ  زا  یخرب 
زا اـیند  رد  هچنآ  هک  تسا  ناـشیا  ياـهیگژیو  زا  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . رادروـخرب  ییاـیند  ماـکحا  زا  يدراوـم  رد  یتـح  ناـشیا ، گرم 

ترـضح نآ  يارب  هک  یگرم  دنتخادرپیم . ناشیا  نامداخ  لها و  هب  لاوما ، نیا  زا  رکبوبا  تسا . یقاب  نانچمه  دـناهداهن ، ياج  رب  شیوخ 
. يرارمتسا هن  تسا  تقوم  گرم  ناشیا ، هب  لماک  تایح  هرابود  تشگزاب  لیلد  هب  داد ، خر 

هلمج زا  تسا ؛ هدرک  لالدتـسا  تشذگ ، هک  یثیداحا  زا  يرایـسب  هب  هتـشاگن و  ناشیاهربق  رد  ناربمایپ  تایح  دروم  رد  ار  ياهلاسر  یقهیب 
 » حیحص ثیدح  هب 

تسا : نآ  دهاش  ملسم »  » تیاور و  دنناوخیم » زامن  دناهدنز و  ناشیاهربق  رد  ناربمایپ  « ؛ » َنّولَصی مِهِروُبق  یف  ٌءایحَأ  ُءایبنَالَا 
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ص:225
 . هِْربَق ِیف  یّلَُصی  ٌِمئاق  َوُهَو  ِرَمحَألا  ِبِیثَْکلا  َدنِع  ِیب  َيرِسُأ  ًۀَلَیل  یسوُِمب  ُترَرَم 

. دناوخیم زامن  دوب و  هداتسیا  شربق  رد  وا  هکیلاحرد  متشذگ ، یسوم »  » رب متفر ، جارعم  هب  مدوب و  رمحا » بیثک   » دزن هک  ارسا »  » بش رد 
نیا رد  اریز  دوشیم ؛ لطاب  ملـسم  تیاور  هب  هجوت  اب  تسا ، هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ صوصخم  اـهنت  یگژیو ، نیا  دـناهتفگ  هکنیا 

: » هدمآ تیاور 
. . .« . دندیسرپیم نم  زا  جارعم  زا  شیرق  مدوب و  لیعامسا  رجح  رد  نم  « ؛ » . . . َيارسَم نَع  یُنلَأسَت  ٌشیَُرقَو  ِرجِحلا  یف  یُنتیَاَر  دَقَف 

: تسا نینچمه 
. . . َدعَج َبَرَض  ٌلُجَر  اذإَف  یّلَُصی  ٌِمئاق  یسوم  اذإَف  ِءایبنَالا  َنِم  ٍۀَلمُج  یف  یُنتیَاَر  دَقَو 

. . . دز ار  دعج  يدرم  ناهگان  درازگیم ، زامن  هداتسیا و  ربق  رد  یسوم »  » هک مدیدیم  مدید و  ناربمایپ  عمج  رد  ار  دوخ 
: دیامرفیم نینچمه 

ینعَی  - مُُکبِحاص ًاهَبَش  ِِهب  ِسانلا  ُبَرقأ  یّلَُصی  ٌِمئاق  ُمیهاربإ  اذإَو  ٍدوعـسَم ، ُنب  ُةَورُع  ًاهَبَـش  ِِهب  ِساّنلا  ُبَرقَأ  یّلَُـصی  ٌِمئاق  مَیرَم  ُنب  یَـسیع  اذإَو 
 . مُُهتمَمَأَف ةالَّصلا  َِتناحَف  ُهَسفَن - 

هداتـسیا و میهاربا  هک  یماگنه  دوب و  دوعـسم  نب  ةورع  وا  هب  مدرم  نیرتهیبش  دـناوخیم ، زامن  دوب و  هداتـسیا  میرم  نب  یـسیع  هک  یماگنه 
ادتقا نم  هب  اهنآ  دیسر و  زامن  تقو  دوب ، هلآ -]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ دوخ  ینعی  امـش -  يالوم  وا  هب  مدرم  نیرتهیبش  دناوخیم ، زامن 

دندرک .
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زا یهورگ  اب  ار  اهنآ  ناشیا  يرگید ، ثیدـح  رباـنب  دـندرک و  تاـقالم  سدـقملا » تیب   » رد ار  اـهنآ  ناـشیا  هک  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 

. دنتفگ نخس  مه  اب  دندرک و  تاقالم  نامسآ  رد  ناربمایپ 
: دیوگیم یقهیب 

ربق رد  هک  تسا  هدید  ار  یسوم  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  درادن . دوجو  یفالتخا  اهتیاور  نیا  نایم  تسا و  حیحـص  اهنآ  همه 
رفس اجنآ  هب  هنابش  مالسا  ربمایپ  هک  روطنامه  دندش ، هداتسرف  سدقملاتیب  هب  نارگید  یسوم و  هنابـش  سپـس  دناوخیم ، زامن  هداتـسیا و 

رب دید . اجنآ  رد  ار  اهنآ  درک و  جورع  نامسآ  هب  نامربمایپ  هک  روطنامه  دندرک ، جورع  اهنامسآ  هب  سپس  دید . اجنآ  رد  ار  اهنآ  درک و 
1 دنکیم . اهنآ  تایح  رب  تلالد  نیا  تسا و  زیاج  یلقع  رظن  زا  فلتخم  ياهنامز  اهناکم و  رد  اهنآ  لولح  تایاور ، قبط 

هب تسا  یباوـج  تسرد و  بلطم  نیا  هداد و  خر  يرادـیب  رد  ءارـسا »  » هک دـنکیم  نیا  رب  تلـالد  ینتیار ، »  » ظـفل هـک  تـسا  هدـش  هـتفگ 
. تسا یحو  نامه  ناربمایپ  باوخ  هک  دنرادنپیم  هدوب و  باوخ  رد  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ جارعم  دناهتشادنپ  هک  یناسک 

هیلع و هللا  یلـص   ]) ربمایپ هک  دنتـشاد  حیرـصت  دوعـسمنبا  سابعنبا و  تسا و  هدـش  تباث  میرک  نآرق  صن  هیاپرب  خزرب ، رد  ادهـش  تایح 
. دناهدرک تلحر  ایند  زا  دیهش  هلآ ،])

رجنم ناشیا  توف  هب  هک  يايرامیب  رتسب  رد  ناشیا  هک : هدمآ  تیاور  رد 
ص84 و 85. یقهیب ، ءایبنالا ، ةایح  ( . 1
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هک ياهمقل  نآ  هک  انعم  نیا  هب  دریگیم ؛ » ار  محور  و  دراذگیم ] رثا  و   ] ددرگیمرب دراد  مدروخ ، ربیخ  رد  هک  ياهمقل  نآ  : » دومرف دـش ،

: دناهتفگ املع  درک . رثا  نآ  زا  سپ  درکن و  رثا  ترضح  رب  دنوادخ  لضف  هب  تعاس  نآ  رد  دوب و  مومسم  دوب ، زب  تشوگ  زا 
تسد هب  ناشیا  هک  تسا  نیا  رد  تداهش  هجو  درک و  عمج  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  رد  ار  تداهـش  تلاسر و  هجرد  دنوادخ 
نادیم رد  ندرپس  ناج  تداهـش ، طرـش  هکنیا  داتفین . قافتا  دربن  هکرعم  رد  هک  دنچره  ترـضح ،] نآ  ندش  مومـسم  ، ] دش هتـشک  يرفاک 

. تسا دیهش -  رب  زامن  نفک و  لسغ و  نوچمه  ییایند -  ماکحا  هب  طوبرم  طقف  دشاب ، دربن 
: دنیوگیم دناهتسناد و  هدنز  زین  ار  دسج  یخرب  تسا و  هدنز  ناشحور  طقف  دناهتفگ  یخرب  دننادیم ؛ یقیقح  ار  ادهـش  تایح  املع ، همه 

« . تسا هدش  هدهاشم  ناشیاهندب  رد  اهنیا  دراد و  همادا  ندب  یباداش  نوخ و  دسوپیمن و  دسج  »
، حیحـص ثیداحا  اب  تفلاخم  لیلد  هب  دـنامیم ، یقاب  نآ  رد  تماـیق  زور  اـت  ددرگیم و  زاـب  ناشیاهندـب  هب  ناـشیاهحور  هک  داـقتعا  نیا 

. تسا هدشن  هتفریذپ 
هـشیمه هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ هک  دناهتـشاد  حیرـصت  یهورگ  هک  روطناـمه  تسا ، قطن  حور ، زا  روـظنم  هتـشذگ  ثیداـحا  رد 

مالـس ره  هب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادخ لوسر  دشاب . قطن  اب  هارمه  ترـضح  نآ  تایح  درادن  یموزل  هک  تسا  دقتعم  یکبـس  دناهدنز .
ياهزامن دننامه  رهاظ ، هب  ناشزامن  دنناوخیم و  زامن  دنتـسه و  هدنز  ناشیاهربق  رد  ناربمایپ  دهدیم . خـساپ  ياهدنتـسرف  دورد  ای  هدـننک 

دراد . دوجو  ندرک  تبحص  ندوب و  هدنز  نایم  هک  تسا  یمزالت  قطن ، ياج  هب  حور  هژاو  ندربراک  هب  لیلد  تسا . ایند  رد  ناگدنز 
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، ناشیا رهطم  رکیپ  يراپـسکاخ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هب  حور  نتـشگزاب  يانعم  هک  دـهدیم  خـساپ  یقهیب 

مالـس باوج  يارب  ناشیا ، حور  هکنیا  هن  دـباییم . رارمتـسا  ناشفیرـش  رکیپ  رد  ددرگیم و  زاب  ناشیا  هب  مالـس ، نداد  باوج  يارب  حور ،
ار تافو  تایح و  ددعت  راکنیا  اریز  دوش ؛ هتفرگ  ددرگ و  زاب  هرابود  ات  دوش  هتفرگ  ناشدـسج  زا  هرابود  تسا و  هدـش  هدـنادرگزاب  نداد 

راک نیا  اریز  تسین ؛ یعنام  شنتفرگ ، حور و  نتـشگزاب  نیا  رد  هک  هدش  هداد  خساپ  هتبلا  دبلطیم . دایز  دادعت  هب  هاتوک و  نامز  تدم  رد 
. درادن یتخس 

: دهدیم خساپ  یکبس 
یلعا ألم  یهلا و  دوهـش  ماـقم  زا  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ادـخلوسر فیرـش  حور  دـشاب و  يونعم  تشگزاـب ، نیا  هک  دوریم  لاـمتحا 

كرد و ار  هدننکمالس  دنکیم و  هاگن  ملاع  نیا  هب  ترـضح  نآ  حور  دهدیم ، مالـس  ناشیا  رب  یـسک  هک  یماگنه  سپ  تسا . رادروخرب 
لاصتا وا  هب  دوشیم ، هداتـسرف  ناشیا  هب  نیمز  رـسارس  زا  هک  ییاهدورد  اریز  درادن ؛ نامز  فرـص  هب  زاین  راک ، نیا  دـهدیم . ار  وا  خـساپ 

. دوشیمن كرد  لقع  اب  نآ ، هیبش  خزرب و  لاوحا و  ترخآ و  روما  اریز  دراد ؛
. تسا لکوم  ياهتشرف  حور ، زا  روظنم  هک  دناهتفگ  یضعب 

دوش و قـالطا  نآ  رب  تسا  نکمم  اریز  دـشاب ؛ زاـجم  وحن  هب  يداـش ، رورـس و  نآ  زا  روظنم  تسا  نکمم  اـجنیا  رد  : » دـیوگیم داـمعنبا 
« . دشاب روظنم 

« . تسا هدرم  هب  نتفگ  تیحت  يارب  مالسلا  کیلع  اریز  مالسلا ؛ کیلع  ای  مالسلا  هیلع  ییوگب : دیابن  دش ، تابثا  ندوبهدنز  یتقو  : » دناهتفگ
مدمآ  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  دزن  : » تفگ يدرم  هک  دنکیم  تیاور  هبیشوبانبا » »
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: » دندومرف سپ  ادخ ! لوسر  يامالسلاکیلع  متفگ : و 

« . تسا ناگدرم  يارب  تیحت  مالسلا  کیلع  اریز  مالسلا ؛ کیلع  وگن  « ؛ »  یتوَملا َۀَّیَحت  مالَّسلا  َکیَلَع  َّنِإَف  مالَّسلا  َکیَلَع  لُقَت  ال 
: هک دنکیم  تیاور  نسح  يدنس  اب  يذمرت 

تیحت مالَّسلا ، َکیَلَع  دومرف : يو  هب  ترـضح  نآ  ادـخ ! لوسر  يا  مالَّسلا  َکیَلَع  تفگ : هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ هب  راب  هس  يدرم 
: دومرف سپس  تسا . ناگدرم  هب  نتفگ 

دیوگب دیاب  دنیبیم ، ار  شناملسم  ردارب  یصخش  هک  یماگنه  ِهللا « ؛ » ۀَمحَرَو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  لُقَیلَف : ِملسُملا  ُهاخَأ  ُلُجَّرلا  یَِقل  اذِا  »
: ترابع اب  راب  هس  ترضح ، نآ  سپس  ِهللا . » ُۀَمحَرَو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

. داد ار  درم  نآ  خساپ  ِهللا . » ۀَمحَرَو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
نیا هک  دـنکیم  صخـشم  نیا  دـنهدیم و  ار  درم  نآ  خـساپ  مالَّسلا ، » َکیَلَع   » ترابع اب  ترـضح  نآ  اریز  تسین ؛ حیحـص  هتفگ  نیا  اما 
. دنکیمن داجیا  یلکشم  حیحص ، يروظنم  يارب  هاتوک  یترابع  اب  هدنهد  خساپ  هدننک و  مالس  نیب  زیامت  تسا . فرع  حیحص و  ترابع ،
دراد انعم  نیا  رب  تلالد  ترابع  نیا  و  َنینِمُؤم »  ٍموَق  رَاد  مُکیَلَع  ُمـالَّسلَا  دومرفیم « : ناـگدرم  دروم  رد  ناـشیا  هک  تسا  حیحـص  نینچمه 

. تسا یلهاج  تداع  ای  نالد  هدرم  ینعی  ناگدرم ، هب  تیحت  يارب  مالَّسلا  ُمُکیَلَع  هک 
نابحنبا حیحص  رد  هک  یتیاور  اب  نیا  هتبلا  میربب ؛ راکهب  ار  مُکیَلَع »  ُمالَّسلَا  ترابع «  ناگدنز  ناگدرم و  يارب  تسا  رتهب  تروص ، ره  رد 

ناکم هک  هدش  لقن  لیئارـساینب »  » زا ینزریپ  ناتـساد  تیاور ، نیا  رد  درادن . یتافانم  چـیه  هدـمآ ، ناشیاهربق  رد  ناربمایپ  تایح  دروم  رد 
يواح  هک  یقودنص 
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تساوخیم هک  یماگنه  زین  ترضح  نآ  داد . ناشن  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  هب  ار  دوب  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترضح  ياهناوختسا 

. درب دوخ  اب  ار  قودنص  نآ  دورب ، سدقملا  تیب  يوسهب  رصم  زا 
نیا هب  دوشیم ؛ ریبعت  ناوختـسا  هب  نآ  زا  دشاب ، حور  دقاف  دسج  رگا  اریز  دـشاب ؛ ندـب  همه  دـیاش  اهناوختـسا ، زا  روظنم  تیاور ، نیا  رد 

. دوشیم هدیسوپ  نارگید  مسج  دننامه  ناربمایپ  مسج  اهنآ ، رواب  هب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دیاش  درادن و  ساسحا  هک  لیلد 
: » دومرف هک  تسا  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) دمحم ترضح  هب  بوسنم  هچنآ  اب  نخس  نیا 

« . - موـش اـهر  زور  هس  زا  شیب  هک  منآ  زا  رتیمارگ  مراـگدرورپ  دزن  نم  « ؛ »  ٍثـالَث َدـَعب  يربَـق  یف  ینَکُرتَـی  نأ  نـِم  ّیبَر  یلَع  ُمَرْکَأ  اـنَأ 
: دیوگیم یقهیب  اریز  درادن ؛ یتافانم  دنکیم -  جورع  ترضح  نآ  حور  گرم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  ربق ، رد  ندشن  اهر  زا  روظنم 

. دـنرازگیم زامن  دـنوادخ  ربارب  رد  اما  دـنوشیم ، اهر  هزادـنا  نیمه  هب  طـقف  اـهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  ثیدـح ، نیا  یتسرد  تروص  رد 
رد دنربیم و  رـس  هب  ربق  رد  اما  دنتـسه ، هدنز  ناربمایپ )  ) اهنآ هچرگا  رگید ، ترابع  هب  دنتـسیایم . رازگزامن  ناونع  هب  دنوادخ  دزن  سپس 

. دنرازگیم زامن  اج  نامه 
روص رد  ات  دـنناوخیم  زامن  ادـخ  ربارب  رد  اما  دـنوشیم ، اهر  ناشیاهربق  رد  زور  لهچ  ناربماـیپ ، هک  هدـمآ  يربتعم  نادـنچ  هن  تیاور  رد 

هک مدید  ار  یموق  : » دیوگیم وا  دنکیم . تیاور  بیـسمنبا »  » زا قازرلادبع »  » هک تسا  یتیاکح  يانبم  رب  تیاور ، نیا  رهاظ  دوش . هدـیمد 
دنهدیم . » مالس  ربمایپ  رب 
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املع هکنانچمه  تسین . ربتعم  تیاور  نیا  دنس  هک  میدرب  یپ  اما  دنامیمن . » كاخ  رد  زور  لهچ  زا  شیب  ربمایپ ، : » دیازفایم همادا  رد  يو 
اهنآ رب  هک  تسا  تنـس  دـناهدنز و  ناشیاهربق  رد  ناربمایپ  اریز  دـنراد ؛ رظن  عاـمجا  نآ  فـالخرب  هکلب  دـننکیمن ، دانتـسا  ربخ  نیا  هب  زین 

. رود هار  زا  دنچره  دوش ، هداتسرف  مالس 
: دیوگیم يو  تسوا . هتفگ  شیپ  نخس  فلاخم  هک  هدش  لقن  یتیاور  زین  بیسمنبا  دوخ  زا 

رد زامن  هماقا  یتدـم  ات  مادـقا  نیا  یپ  رد  دـناسریم ، لتق  هب  ار  نآ  نانکاس  دوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  هنیدـم  هیواعم  نب  دـیزی  هک  یماگنه 
ناذا ندیـسرارف  نامز  زا  دمآیم ،]  ] ربمایپ ربق  لخاد  زا ] هک  ییادـص   ] قیرط زا  طقف  مدوب و  دجـسم  رد  نم  دوب . هدـش  لیطعت  یبنلادجـسم 

. مدشیم هاگآ 
شیوخ ربق  رد  هداتـسیا و  ناشیا  مدید  مدرک و  رذـگ  یـسوم  ترـضح ]  ] رانک زا  جارعم  بش  رد  : » هک هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  نینچمه 

« . دناوخیم زامن 
ادخ لوسر  ترواجم  ماهناخ و  زا  : » تفگ وا  يورب . » ماش  هب  تسا  هتسیاش  : » دنتفگ وا  هب  هباحـص  دش ، هرـصاحم  نامثع  هناخ  هک  یماگنه 

« . موشیمن ادج  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ])
هیلع و هللا  یلـص   ]) ادـخ لوسر  ربارب  رد  هک  يرئاز  يارب  دراد  دوجو  یمیظع  تاـکرب  نآ  رد  اریز  دـش ؛ ینـالوط  اـم  مـالک  ثحبم  نیا  رد 

شلسوت وا و  يادص  دراد ، دوخ  ماقم  هتسیاش  هک  یلماک  یخزرب  تایح  ببس  هب  تسا و  هدنز  راوگرزب  نآ  هک  دراد  رواب  هداتسیا و  هلآ ])
دنکیم  تعافش  دنوادخ  دزن  وا  يارب  دونشیم و  ار 
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نیا زا  یتکرب  هچ  و  رتالاب ؟ نیا  زا  ياهرهب  دوس و  هچ  دنک . اطع  وا  هب  دراد ، تسود  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  هچنآ  ره  دوش و  یـضار  وا  زا  ات 

اههتـساوخ همه  هک  یهاگیاج  هب  ات  شوکب  دـیاوف  تاریخ و  نیا  بلط  رد  یناوتیم  هک  ییاج  ات  نک و  رفـس  ترایز  يارب  سپ  رتگرزب ؟
. ییآ لئان  دوشیم ، هدروآرب  نآ  رد 

1 نیمآ . دزاسیم ، ققحم  ام  يارب  ار  نآ  دوخ  لضف  فطل و  اب  دنوادخ  و 
.89  - 82 صص مظنملا ، رهوجلا  ( . 1
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([ ص  ]) ربمایپ ربق  ترایز  عوضوم  رد  یسانشباتک 

هراشا

، صئاصخ بقانم و  کسانم و  هقف و  ياـهباتک  رد  دناهتـشاد و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربماـیپ تراـیز  هلئـسم  هب  يرایـسب  هجوت  اـملع ،
ام دناهدش . فیلأت  کچوک  گرزب و  ياهثحب  لئاسر و  لکش  هب  هک  دنتسه  ییاهباتک  اهنآ ، نایم  رد  دناهتفگ . نخس  رایسب  نآ  هرابرد 

يدنبهتـسد هورگ  راهچ  هب  نوتم  نیا  میاهدروآ . نوگانوگ  ياههزوح  زا  ار  ناثدـحم  اهقف و  نوتم  عوضوم ، نیا  دروم  رد  باـتک و  نیا  رد 
: دنوشیم

؛ بقانم صئاصخ و  ياهباتک  . 1
؛ یمالسا بهاذم  یهقف  بتک  . 2

؛ ترایز هژیو  ياهباتک  . 3
. کسانم هژیو  ياهباتک  . 4

بقانم صئاصخ و  ياهباتک 

حورش هدیسر و  پاچ  هب  رصم  رد  اهراب  هک  یبصحی ؛ یسوم  نب  ضایع  لضفلاوبا  یضاق  همالع  زا  یفطـصملا »  قوقح  فیرعتب  افـشلا  - » 
نآ  رب  یتاقیلعت  و 
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خیش « ، » یعافر هماسا  خیش  « ، » یلع هرق  نیما  دمحم  خیـش  : » نوچمه ماش  ياملع  یخرب  قیلعت ] و   ] قیقحت اب  باتک  نیا  تسا . هدش  هتـشون 

. دیسر پاچ  هب  دلجم  ود  رد  ینآرق و  هسسؤم  رظن  ریز  قشمد  رد  یلع » هرق  نیدلارون  خیش   » و ناوریس » لامج 
تسا يراق » یلع  الم   » هب روهشم  يراق ، » دمحم  نب  ناطلس  نب  یلع  خیش   » حرـش دناهتـشون ، باتک  نیا  رب  هک  ییاهحرـش  نیرتروهـشم  زا 

دلج جـنپ  رد  نینچمه  دیـسر . پاچ  هب  رـصم » هیرهزالا   » هناخپاچ رد  ق ) 1327ه .  ) لاس رد  دلج  راهچ  رد  یجافخ »  » حرـش هیـشاح  رب  هک 
(1398  ) لاس رد  یندم »  » هناخپاچ تیانع  اب  رـصم و  قباس  یتفم  فولخم » دـمحم  نینـسح  خیـش   » قیلعت هب  دـیدج ، یـشیاریو  اب  هناگادـج 

. دش پاچ 
راهچ رد  يراق » یلع  الم   » حرش هارمه  هک  تسا  يرصم » یجافخ  نیدلا  باهـش  خیـش   » همالع حرـش  افـشلا ، »  » ياهحرـش نیرتروهـشم  زا 

. دش تسفا  هرونم  هنیدم  رد  ۀیفلسلا » ۀبتکملا   » رد رگید  راب  دیسر و  پاچ  هب  ( 1327  ) لاس رد  هیرهزالا »  » هناخپاچ رد  دلج 
خیش  » قیقحت اب  دوزفا و  باتک  نیا  هب  یثیداحا  افـشلا ، » ثیداحا  جیرختب  افـصلا  لهانم   » ناونع اب  یـشخب  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح 

. دش پاچ  توریب  رد  یضاق » ریمس 
هدش و پاچ  رصم  رد  هک  دراد  نآ  رب  ءافشلا » ظافلا  نع  ءافخلا  لیزم   » ناونع اب  ياهیشاح  ینمش » دمحم  نب  دمحم  نب  دمحا  خیش   » همالع

. تسا هدرک  تسفا  ار  نآ  توریب  هیملعلا » بتکلاراد  »
خیش  زا  دومحملا »  ماقملا  بحاص  یلع  مالسلاو  ةالصلا  یف  دوضنملا  ّردلا  - » 
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هب رصم »  » رد فولخم » دمحم  نینسح  خیش   » قیقحت اب  هحفـص  رد 128  هک  یمتیه ؛ رجح  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  ماما  مالـسالا 

. دیسر پاچ 
يواخـس رکبوبا  نب  دـمحم  نب  نامحرلادـبع  نب  دـمحمنیدلا  سمـش  ظفاح  ماما  زا  عیفـشلا »  بیبحلا  یلع  ةالـصلا  یف  عیدـبلا  لوقلا  - » 

. تفای راشتنا  توریب  رد  هحفص  رد 211  هک  یعفاش 
دمحم داتسا   » قیقحت هب  ( 1385  ) لاس رد  هک  سوماقلا  بحاص  يدابآزوریف ؛ بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  خیش  ماما  زا  رشبلاو »  ةالـصلا  - » 

. دیسر پاچ  هب  قشمد  رد  يرایخ » رداقلادبع   » و يرئازج » نیدلارون  دمحم  داتسا  « ، » ظفاح عیطم 
هحفـص 570 مود ، لصف  مهد ، بلطم  مراهچ ، دلج  ( ؛ ینالطـسق دمحم  نب  دمحا  خیـش  همالع  زا  ۀیدمحملا »  حنملاب  ۀیندللا  بهاوملا  - » 

. دیسر پاچ  هب  توریب » یمالسالا  بتکملا   » رد و  یماش » دمحا  حلاص   » قیقحت هب  رثا  نیا  دراد ) طابترا  عوضوم  هب  نآ 
رد دیـسر . پاچ  هب  رـصم »  » رد دلج  تشه  رد  هک  یکلام  یناقرز  یقابلادبع  نب  دـمحم  خیـش  همالع  ماما  زا  ۀـیندللا »  بهاوملا  حرـش  - » 

. تسا هدش  پاچ  زین  داعملاداز »  » باتک رثا ، نیا  هیشاح 
( دراد طابترا  عوضوم  هب  باتک  نیا  هحفص 77  متـشه ، دلج  ( ؛ یقهیب نیـسح  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  ماما  زا  نامیإلا »  بعـشل  عماجلا  - » 

. تسا هدناسر  پاچ  هب  ار  نآ  دنه » هیفلسلا  رادلا   » هدرک و یسررب  ار  رثا  نیا  يودن ، » دمحا  »
تسا . هدرک  رشتنم  ار  نآ  رشنلاو » ۀعابطلل  رکفلاراد   » هک یمیلح ؛ نسح  نب  نیسح  هللادبعوبا  ظفاح  زا  نامیالا »  بعش  یف  جاهنملا  - » 
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رد یناکنمنلا »  » تاراشتنا و  رـصم » یبرعلاراد   » هناخپاچ هک  یـسدقم ؛ دـحاولادبع  نب  دـمحم  نیدـلا  ءایـض  ظفاح  زا  لامعالا »  لئاضف  - » 

. دندرک پاچ  ار  نآ  هرونم ، هنیدم 

یمالسا بهاذم  یهقف  ياهباتک 

هیلع هحیرـض  یلع  مودـقلا   » ناونع اب  رثا ، نیا  موس  دـلج  مهدزای  باـب  یفارق ؛ » سیردا  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش   » ماـما زا  ةریخذـلا »  - » 
. درک رشتنم  ار  باتک  نیا  یمالسالا » برغلا  راد  . » تسا ادخ » لوسر  مرح  رد  نداهن  ماگ  « ؛ » مالسلا

؛ » یکلام یلقص  قحلادبع   » زا بلاطملا »  بیذهت  - » 
؛ » رید  » رد دمحا » نب  دمحم  نب  دمحا  تاکربلاوبا   » همالع زا  (1) کلام »  مامالا  بهذم  یلإ  کلاسملا  برقأ  یلع  ریغصلا  حرشلا  - » 

خیش  » زا نآ ، قیقحت  هک  یکلام ؛ » یطانرغ  يزج  نب  دمحا  نب  دمحم   » همالع زا  (2) ۀیهقفلا »  عورفلا  لئاسمو  ۀیعرشلا  ماکحالا  نیناوق  - » 
. دیسر پاچ  هب  رصم »  » رد تسا و  دومحم » نسح  نامحرلادبع 

هناـخپاچ رد  هک  تسا ؛ يوانـشک » نسح  نب  رکبوبا  خیـش   » زا (3) کلام » ۀـمئالا  ماما  هقف  یف  کلاسلا  داشرا  حرـش  كرادـملا  لهـسأ  - »
. دیسر پاچ  هب  یبلحلا » یسیع  »

تسا ؛ ترایز  باب  رد  نآ  موس  بلطم  هک  یفنح ؛ » مامه  نب  نیدلا  لامک  خیش   » زا (4)  « ریدقلا حتف  - » 

ص381. ج2 ، - 1
ص136. - 2

ص521. ج1 ، - 3

ص336. ج2 ، - 4
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؛ نیدباعنبا زا  (1)  « راتخملا ردلا  یلع  راتحملا  در  - » 

؛ مزحنبا زا  (2) یلحملا »  - » 
؛ تسا هتشون  يزاریش » قاحساوبا  خیش  « » بذهملا  » رب هک  يوون ؛ فرش  نب  نیدلا  ییحم  خیش  زا  (3) عومجملا »  - » 

؛ تسا هدش  هتشون  يوون  جاهنملا  رب  هک  یلحم ؛ دمحا  نب  دمحم  زا  (4)  « نیدلا لالج  خیشلا  حرش  - » 
؛ تسا هدش  هتشون  وا  بالطلا  جهنم  رب  هک  يراصنا ؛ ایرکز  ییحیوبا  خیش  زا  (5) باهولا » حتف  - »

؛ یمتیه رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  خیش  زا  (6)  « جاتحملا ۀفحت  - » 
؛ یلمر سابعوبا  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیش  زا  (7) جاتحملا »  ۀیاهن  - » 

؛ ینیبرش بیطخلا  دمحم  نب  دمحم  خیش  زا  (8) جاتحملا »  ینغم  - » 
؛ همادق نب  هللادبع  نیدلا  قفوم  خیش  زا  (9) ینغملا »  - » 

؛ همادق نب  نامحرلادبع  جرفلاوبا  نیدلا  سمش  خیش  زا  (10) ریبکلا »  حرشلا  - » 

ص257. ج2 ، - 1

ص198. ج5 ، - 2

ص272. ج8 ، - 3

ص125. ج2 ، - 4

ص149. ج1 ، - 5

ص144. ج4 ، - 6

ص319. ج3 ، - 7

ص512. ج1 ، - 8

ص556. ج3 ، - 9
ص495. ج3 ، - 10
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؛ یتوهب سنوی  نب  روصنم  خیش  زا  (1)  « عانقلا فاشک  - » 

؛ فسوی نب  یعرم  خیش  زا  (2)  « بلاطلا لیلد  - » 
؛ حلفم نب  دمحم  یسدقم  نیدلا  سمش  هیقف  همالع  خیش  زا  (3) عورفلا »  - » 

ترایز صوصخم  ياهباتک 

نیلوا و هـک  ق ؛ ) م756ه .  ) یکبـس یفاکلادـبع  نب  یلع  نیدـلا  یقت  ثدـحم  هیقف  همالع  ماما  زا  مانالا »  ریخ  ةرایز  یف  ماقـسلا  ءافـش  - » 
. تسا نآ  يارب  رفس  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ربمایپ ترایز  هلئسم  هرابرد  لقتسم ، باتک  نیرتلماک 

: هدورس نینچ  یکبس  یقت  زا  دیجمت  رد  یبهذ 
اَّمل ُّيوَمَالا  ُرَبنِملا  ُنِِهَیل 

ناظفاح نیرتظفاح  شیوخ و  نامز  داتسا  وا  دیآیم . رد  هزرل  هب  يوما  ربنم  دوریم ، ربنم  يالاب  رب  یقت »  » شناد يایرد  مکاح و  هک  ینامز 
. تسا شیوخ  نارود  نیرتیضاق  نیرتبیطخ و  زین  ثیدح و 

رد هدرک و  رارقرب  عمج  لقن  لقع و  نیب  باتک ، نیا  رد  هتفاـی ؛ شراـگن  باـب  نیا  رد  هک  تسا  ییاـهباتک  نیرتدنمـشزرا  زا  باـتک ، نیا 
اب هدـنراگن  دـش . پاچ  دـیدجت  رـصم »  » رد اهراب  باتک  نیا  تسا . هتـشاد  یمارگ  ار  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ردـقنارگ ربمایپ  ماـقم  نآ ،

رد لاوقا  قیقد  یسررب  قیقحت و  هب  عطاق ، یناهرب  ایوگ و  ینابز 

ص598. ج2 ، - 1
ص88 . - 2

ص523. ج3 ، - 3
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. تسا هتخادرپ  باتک  ثحابم  رگید  ترایز و  عوضوم 

: تسا هدورس  هنوگنیا  هراب  نیا  رد  هدمآ ، زین  ماقسلا  ءافش  باتک  رخآ  رد  هک  ياهدیصق  رد  یبتک  نیما  همالع  خیش 
بیبَحلا ِّقَح  یف  َرُصَق  نَم  َحیَو 

. تسا هدش  مورحم  ترضح  نآ  هرهب  یتسود و  زا  دنک ، یهاتوک  لوسر  ترضح  قح  رد  هکره  راهنز !
. دراد قح  دشاب  هک  اجکره  درف  ره  رب  ترضح  نآ 

نآ ماقم  دوخ  ًامیِحَر ، ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ءاسن  هروس  هیآ 64  زا  وت 
. بایرد لیصفت  هب  ار  ترضح 

. تسا هدروآ  دوخ  ماقسلا » ءافش   » باتک رد  ار  دش  تیاور  هک  یثیداحا  ۀمه  یکبس » »
هب رفـس  هب  بیغرت  نآ ، تیلـضف  هلآ ،]) هیلع و  هللا  یلـص   ]) ربمایپ ترایز  ثیداحا  لماش  هک  هدـش  نیودـت  باب  هد  رد  ماقـسلا ». . . ءافـش  »

خزرب و رد  ناربمایپ  تایح  ناشیا و  هب  لسوت  هرابرد  نآ  زا  سپ  تسا . اـملع  يارآ  زین  ناـفلاخم و  يارآ  عفد  نآ ، نارکنم  در  نآ و  يوس 
رفس هتشادنپ و  یگتخاس  ار  ترایز  ثیداحا  همه  هک  تسا  یناسک  هب  خساپ  رد  باتک  نیا  بلاطم  تسا . هدرک  نایب  ار  یبلاطم  ناشتعافش 

دناهتسناد . عورشمان  ار  نآ  يوس  هب 
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نـسحلاوبا لجالا  خیـشنبا  دمـصلادبع  نمیلاوبا  طباض ، ظفاح  ملاـع  ماـما  زا  یبنلا »  ةراـیز  یف  رئاـسلا  میقملا  فارطاو  رئازلا  فاـحتا  - » 

؛ رکاسعنبا هب  فورعم  یقشمد  یشرق  هللا  ۀبه  نب  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  نب  باهولادبع 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  يرکش » یلع  دمحم  نیسح   » داتسا قیلعت  اب  باتک  نیا 

: دیوگیم نآ  زاغآ  رد  فلؤم 
رد نم  هکیلاحرد  يرزوت ، » نامثع  ورمعوبا   » ماما زا  یقـشمد  رکاسع  نب  نسح  نب  باهولادبع  نب  دمـصلادبع  نمیلاوبا  ظفاح  ملاع  ماما 

صوصخم ساپـس  دـمح و  درک : تیاور  مدوـب ، ق ) 867ه .  ) لاس رخـالا  عیبر  رد  ناشفیرـش  هرجح  راـنک  رد  ادـخ  لوسر  نامرورـس  مرح 
زا دنوادخ  داب و  ناشنادناخ  رب  نالوسر و  ربمایپ و  همه  رب  نیما و  یفطـصم  دمحم  ام  يالوم  رب  دورد  مالـس و  تسا و  نایناهج  راگدرورپ 

. داب دورد  اهنآ  وا و  رب  دشاب و  یضار  حلاص  ناگدنب  رگید  نیعبات و  نارای و 
« . حودمم دیعس  دومحم  خیش  ثدحم  لضاف   » زا ةرایزلاو »  لسوتلا  ثیداحا  جیرختل  ةرانملا  عفر  - » 

رد تسا . هدرک  عمج  نآ  رد  ار  دراد  طابترا  تراـیز  لـسوت و  ثیداـحا  هب  هچنآ  فلؤم ، هدـش و  فیلأـت  هحفـص  دصیـس  رد  باـتک ، نیا 
: دیوگیم نآ  همدقم 

نآ -  نودب  ای  رفس  اب  یفطصم -  ترضح  ترایز  بوجو  بابحتسا و  رب  تما ، ياهقف  رظنقافتا  تابثا  ترایز ، هلئسم  حرط  زا  فده 
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دناهدراذگ و تعدب  دناهتسناد ، مارح  دشاب ، دصق  نیا  هب  ندرک  رفس  مزلتـسم  هک  یتروص  رد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هک  ینانآ  دشابیم .

. دناهدیزرو تفلاخم  بهاذم -  رگید  هب  دسرب  هچ  شبهذم -  ياهقف  تیرثکا  رظن  حیرص و  صوصن  اب 
: دیوگیم سپس 

فالخرب هابتـشا و  کشیب  نیا  تسا و  یگتخاس  هکلب  فیعـض ، تراـیز  ثیداـحا  همه  هک  تسا  هدـش  عیاـش  مدرم  زا  يرایـسب  ناـیم  رد 
اما تسا  فیعـض  نآ  قرط  : » دیوگیم هک  تسا  سب  ترایز  ثیداحا  دقان  ظفاح و  یبهذ ، مالک  لقاع ، ناسنا  يارب  تسا . یثیدح  دـعاوق 
رد وا  زا  يواخس  دنتسه . مهتم  بذک  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  یتایاور  لقن  يو ، ياعدا  لیلد  دنکیم . » تیوقت  ار  رگید  یضعب  یضعب 

هللادـیبع ظفاح  زا  یکبـسلا  یلع  درلا  یف  یکنملا  مراصلا  باتک  رب  داـمتعا  هابتـشا ، نیا  أـشنم  دـنکیم . رارقا  نادـب  (1) ۀنـسحلا » دصاقملا  »
. تسا يداهلادبع  نب  دمحا  نب  دمحم 

باتک لاح  نایب  رد  عماج  ینخـس  یناغـصلا ، » تاعوضوم  یلع  بیقعتلا  یف  یناهتلا   » باتک رد  يراـمغ ، » زیزعلادـبع  ثدـحم   » اـم داتـسا 
: دسیونیم يو  دراد ؛ یکنملا  مراصلا 

درادرب دوخ  يرگطارفا  زا  تسد  يو  تسا  مزال  تسا . هدومیپ  ار  ثیدح  لها  دعاوق  فالخرب  طارفا و  هار  باتک  نآ  رد  يداهلادبعنبا » »
یبدایب دامتعا ، دروم  ظفاح  یکبس  یقت  هب  نیا  زا  شیب  و 
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. تسا ملع  لها  نیتسار  كولس  زا  رود  هب  هک  دیوگن  یبلاطم  يو  قح  رد  دنکن و 

یمتیه رجح  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  خیـش  ثدـحم  هیقف  همالع  زا  مرکملا » فیرـشلا  يوبنلا  ربقلا  ةرایز  یف  مظنملا  رهوجلا  - »
. دیسر پاچ  هب  رصم »  » رد هک  ق ؛ ) (م973ه .

. تسا همتاخ  لصف و  تشه  همدقم ، لماش  باتک  هک  هدمآ  همدقم  رد 
هدـش میظنت  باب  راهچ  همدـقم و  رب  باتک ، نیا  هک  هدـمآ  باـتک  همدـقم  رد  رجحنبا ؛ خیـش  زا  راـتخملا »  یبنلا  ربق  یلإ  راوزلا  ۀـفحت  - » 

: دیوگیم هتشون و  نآ  رب  یقیلعت  همعوبا ، »  » نآ رشان  تسا .
: دراد دوجو  لامتحا  ود  دشاب ، یمتیه  رجحنبا  رثا  باتک  نیا  رگا 

؛ تسا هتشاگن  باتک  ود  ترایز ، عوضوم  رد  يو  لوا :
باتک وا  اما  تسا . هدش  فیلأت  همدقم  کی  باب و  تشه  رد  باتک  نیا  تسا و  هتشون  مظنملا  رهوجلا  ناونع  اب  یباتک  ادتبا  رجحنبا  مود :

. دشاب هدرک  هئارا  راتخملا  ربقلا  یلا  راوزلا  ۀفحت  مان  اب  باب  راهچ  همدقم و  کی  بلاق  رد  صیخلت و  ار  دوخ 
رد همعوبا » دیـس   » قیقحت قیلعت و  اب  ار  نآ  اـطنط »  » رد ثارتلل » هباحـصلاراد   » هدیـسر و پاـچ  هب  رـصم »  » رد ( 1412  ) لاس رد  باـتک  نیا 

. تسا هدرک  رشتنم  هحفص  تسیود 
یندم یبنلا  بردبع  نب  دمحم  خیش  موحرم  نبا  دمحا  خیش  ّلجوّزع  هللااب  فراع   » همالع زا  ۀنیدملا »  یلإ  یبنلا  رئازل  امیف  ۀنیمثلا  ةردلا  - » 

یشاشق ؛ »  » هب بقلم  يراصنا » یناجد 
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باتک زاـغآ  رد  تسا . هدـش  پاـچ  ( 1326  ) لاـس رد  رـصم » ۀـیملعلا  مدـقتلا   » هناـخپاچ رد  هدـش و  هتـشاگن  هحفـص  رد 150  باـتک  نـیا 

: دیوگیم
: تسا هدش  میظنت  همتاخ  کی  لصف و  راهچ  رد  باتک  نیا 

. نآ ياهمان  هفرشم و  هنیدم  هرابرد  لوا : لصف 
؛ هلئسم نیا  هب  طوبرم  روما  یخرب  اهنآ و  تکرح  بادآ  دنوریم و  اجنآ  هب  هک  یناسک  هب  طوبرم  بادآ  یضعب  مود : لصف 

؛ ناشلاوحا لوزن و  ساسا  رب  اهنآ  میسقت  ناگدنوشلخاد و  بتارم  موس : لصف 
. ناشلوخد زا  سپ  تعافش  هب  ناگدنوشلخاد  بتارم  لیدبت  مراهچ : لصف 

. تسا هدش  هدوزفا  ثحبم  نیا  هب  هک  ياهقرفتم  تالمج  همتاخ :
؛ » یکم يوارضح  دمحم  نب  دمحا  خیـش   » خروم ثدحم  همالع  زا  لوسرلا »  اندیـس  ةرایزو  ۀنیدملا  لئاضف  یف  لوبقلاو  اضرلا  تاحفن  - » 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  يرمق  يرجه  مهدراهچ  نرق  لیاوا  رد  هک 
پاچ رصم  رد  هک  یکم ؛ » سدق  یلع  دمحم  نبا  دیمحلادبع  خیش   » دیتاسا خیش  هیقف  همالع  زا  ۀیربلا »  ریخ  ةرایز  یف  ۀیسدقلا  رئاخذلا  - » 

. تسا هدش 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  رصم  رد  هحفص ، تسیود  دلج و  کی  رد  هک  یقف ؛ » دمحم  خیش   » زا ةرایزلا »  لسوتلا و  - » 

یکلام . يودع  نسح  خیش  ثدحم  ماما  زا  راتخملا »  یبنلا  ةرایز  یف  راونالا  قراشم  - » 
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کسانم ياهباتک 

هرابرد رثا ، نیا  موس  دلج  مهدزناش  باب  ینانک ؛ » ۀعامجنبا  نیدلازع   » ماما زا  کسانملا »  یف  ۀعبرالا  بهاذـملا  یلإ  کلاسلا  ۀـیاده  - » 
. تسا هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  نامرورس  ترایز 

؛ يوون نیدلا  ییحم  خیش  همالع  ماما  زا  (1)  « هرمعلاو جحلا  کسانمل  حاضیالا  - » 
: دـیوگیم ترایز  هلئـسم  رد  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  هلاسرلا »  » هسـسؤم رد  هک  یجواغ ؛ » نامیلـس  یبهو  خیـش   » زا هماـکحأو »  جـحلا  - » 

هدش تبث  سایق  عامجا و  هب  هباحـص  لمع  لوسر و  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  نیا ، تسا و  تنـس  ناشتافو  زا  سپ  ادـخ  لوسر  ربق  ترایز  »
(2) تسا . »

هار رگا  تسام . یملع  تعاضب  لصاح  هدمآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  هچنآ  هک  دوشیم  روآدای  رثا  نیا  رد  ۀـیوبنلا ) ةرایزلا   ) باتک نیا  فلؤم 
متسه ناسنا  مه  نم  هک  منک  فارتعا  دیاب  زین  مشاب ، هتفر  ههاریب  هب  رگا  اما  میرازگساپـس ، لیلد  نیا  هب  ار  ادخ  هک  میاهدومیپ  ار  تسرد 

هچنآره دـیوگیمن و  نخـس  اوـه  يور  زا  تسا و  موـصعم  هک  تسا  لوـسر  ترـضح  طـقف  مهدیم . ماـجنا  تسرد  مه  هابتـشا و  مه  هک 
. تسا یحو  دیوگیم 

، دنکیمن عوشخ  هک  یبلق  دوشیمن و  هدینش  هک  ییاعد  دناسریمن ، يدوس  هک  یملع  زا  ینمشد ، لادج و  تعدب و  كرش و  يدب ، ره  زا 
نآ هچنآ  هب  میررقم  مییوجیم و  يرازیب  دنتسج ، يرازیب  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) ادخ لوسر  هچنآ  زا 
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. درک رارقا  راوگرزب 

ادخ و نیمزرس  رد  ادخ و  هب  نموم  تسرپاتکی ، یناملـسم  ار  نم  گرم ، نامز  ات  دراد و  مهاگن  میقتـسم  طارـص  رب  هک  مهاوخیم  ادخ  زا 
. دیامرف ظفح  دناهداد ، تداهش  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص   ]) دمحم تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  هک  تسرپاتکی  نانمؤم  نایم  رد 

یکم یکلام  سابع  نب  يولع  نب  دمحم 
نیفیرش  نیمرح  رد  ملع  مداخ 
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همانباتک

ق. 1406ه . هیفاقثلا ، بتکلا  نانبل ، لوا ، پاچ  يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  درفملا ، بدالا  . 1
. يوون فرش  نب  نیدلاییحم  ماما  ۀیوونلا ، راکذالا  . 2

. یبألا یناتشولا  ۀفیلخ  نب  دمحم  خیش  ملسم ، حیحص  حرش  ملعملا : لامکا  . 3
ق. 1420ه . هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يزیرقم ، نیدلا  یقت  عامسألا ، عاتمإ  . 4

. يوون جحلا ، کسانم  یف  حاضیالا  . 5
. ریثک نب  لیعامسا  ظفاح  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  . 6

. یبطرق دشر  نب  دمحا  نب  دمحم  دیلولاوبا  ماما  لیصحتلاو ، نایبلا  . 7
. رکاسعنبا هللاۀبه  نب  نسح  نب  یلع  مساقلاوبا  ظفاح  ریبکلا ، قشمد  خیرات  . 8

یطویس . رکبوبا  نب  نامحرلادبع  نیدلالالج  ظفاح  يوونلا ، بیرقت  حرش  یف  يوارلا  بیردت  . 9
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. يرذنملا يوقلادبع  نب  میظعلادبع  نیدلایکز  ظفاح  بیهرتلا ، بیغرتلا و  . 10

ق. 1396ه . قیشا ، ۀبتکم  لوبناتسا ، یفنح ، تیخب  دمحم  داؤفلا ، ریهطت  . 11
. ریثک نب  لیعامسا  ءادفوبا  نیدلادامع  ظفاح  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  . 12

. يوون ماما  ریذنلا ، ریشبلا  ثیدح  یلا  ریسیتلاو  بیرقتلا  . 13
. یبطرق دمحا  نب  دمحم  هللادبعوبا  ماما  نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  . 14

. یقهیبلا نیسح  نب  دمحأ  رکبوبا  ظفاح  ءایبنالا ، ةایح  . 15
ق. 1418ه . یبرعلا ، باتکلا  ءایحاراد  هرهاق ، مود ، پاچ  یقشمد ، ینصح  ۀلاسرلا ، لوسرلا و  نع  هبشلا  عفد  . 16

. یقهیب نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  ةوبنلا ، لئالد  . 17
. یمارکلا فسوی  نب  یعرم  خیش  بلاطلا ، لیلد  . 18

. نیدباعنبا راتخملا ، ردلا  یلع  راتحملا  در  . 19
ق. 1414ه . هیملعلا ، بتکلاراد  توریب  لوا ، پاچ  یماش ، یحلاص  داشرلا ، يدهلا و  لبس  . 20

. رکفلاراد توریب ، ینیوزق ، دیزی  نب  دمحم  هجام ، نبا  ننس  . 21
. یمرادلا نامحرلادبع  نب  هللادبع  دمحموبا  ظفاح  ننسلا ، . 22

. ینطقراد رمع  نب  یلع  ظفاح  ننسلا ، . 23
. یبهذلا نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلاسمش  ظفاح  ءالبنلا ، مالعأ  ریس  . 24

اقرزلا فسوی  نب  یقابلادبع  نب  دمحم  ماما  أطوملا ، یلع  یناقرزلا  حرش  . 25
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. یسدقملا همادق  نب  نامحرلادبع  جرفلایبا  نیدلاسمش  خیش  عنقملا ، نتم  یلع  ریبکلا  حرشلا  . 26

. یلحم دمحا  نب  نیدلالالج  ماما  يوونلا ، جاهنم  یلع  یلحملا  حرش  . 27
. يوون فرش  نب  ییحی  نیدلا  ییحم  ماما  ملسم ، حیحص  حرش  . . 28

ق. 1409ه . رکفلاراد ، توریب ، ضایع ، یضاق  یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  . 29
ق. 1401ه . رکفلاراد ، توریب ، يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  يراخب ، حیحص  . 30

. رکفلاراد توریب ، يریشق ، جاجح  نب  ملسم  ملسم ، حیحص  . 31
ق. 1414ه . ۀلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، مود ، پاچ  یتُسب ، نابح  نبا  ناّبح ، نبا  حیحص  . 32

. رداصراد توریب ، دعس ، نب  دمحم  يربکلا ، تاقبطلا  . 33
. ینالقسعلا رجح  نب  دمحا  ظفاح  يراخبلا ، حیحص  یلع  يرابلا  حتف  . 34
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ق. 1409ه . رکفلاراد ، نانبل ، موس ، پاچ  يدع ، نب  هللادبع  لماکلا ، . 38

. یتوهبلا سیردا  نب  سنوی  نب  روصنم  خیش  عانقالا ، نتم  نع  عانقلا  فاشک  . 39
ق . 1409ه . ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  توریب ، يدنه ، یقتم  یلع  لامعلا ، زنک  . 40

www.Ghaemiyeh.comهمانباتک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:250
. ینامرک فسوی  نب  دمحم  خیش  يراخبلا ، حیحص  حرش  یف  يراردلا  بکاوکلا  . 41

. یمثیه رکبوبا  نب  یلع  نیدلارون  ظفاح  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  . 42
. يوون فرش  نب  ییحی  نیدلاییحم  بذهملا ، حرش  عومجملا  . 43

. باهولادبع نب  دمحم  خیش  يواتف ، ۀعومجم  . 44
. مزح نب  دیعس  نب  دمحا  نب  یلع  دمحموبا  ماما  یلحملا ، . 45

. يرذنملا يوقلادبع  نب  میظعلادبع  نیدلایکز  ظفاح  دوادیبأ ، رصتخم  . 46
. يروباشین مکاح  هللادبع  نب  دمحم  هللادبعوبا  ظفاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 47

. ینابیشلا لبنح  نب  دمحا  ماما  دنسملا ، . 48
. يواحط همالس  نب  دمحم  نب  دمحا  رفعجوبا  ماما  راثآلا ، لکشم  . 49

. یناعنص مامه  نب  قازرلادبع  رکبوبا  ظفاح  فنصملا ، . 50
. هبیشوبا نب  دمحم  نب  هللادبع  ظفاح  فنصملا ، . 51

. یتسبلا یباطخلا  دمحم  نب  دمح  نامیلسوبا  ماما  ننسلا ، ملاعم  . 52
. یناربط دمحا  نب  نامیلس  مساقلاوبا  ظفاح  ریبکلا ، مجعملا  . 53

. ینیبرش بیطخ  دمحم  نب  دمحم  خیش  جاهنملا ، ظافلا  یناعم  ۀفرعم  یلا  جاتحملا  ینغم  . 54
. همادق نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هللادبع  دمحموبا  نیدلاقفوم  خیش  ینغملا ، . 55

يوون . هقفلا ، یف  نیتفملا  ةدمع  نییبلاطلا و  جاهنم  . 56

www.Ghaemiyeh.comهمانباتک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 260 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:251
. یمیلحلا نسح  نب  نیسح  هللادبعوبا  ظفاح  نامیإلا ، بعش  یف  جاهنملا  . 57

. سنأ نب  کلام  ماما  أطوملا ، . 58
. یبهذلا ظفاح  لاجّرلا ، دقن  یف  لادتعإلا  نازیم  . 59

يراصنا . ایرکز  ییحیوبا  بالطلا ، جهنم  یلع  باهولا  ۀیاهن  . 60

www.Ghaemiyeh.comهمانباتک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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